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الة وال�ّشالم على ر�شوله الأمين وبعد, الحمد هلل رّب العالمين, وال�شّ
الأهداف  فيها  تتحّقق  ر�شينًة  اأدبّيًة  لغويًّة  قاعدًة  ليكون  ال�ّشابع؛  ّف  لل�شّ العربّية  الّلغة  كتاب  اأيديكم  بين  ن�شع 
ال�ّشامية اّلتي تنبثق من فل�شفة وزارة الّتربية والّتعليم؛ لالرتقاء بمهارات الّطلبة, وتحقيق كفاياتهم العلمّية والمعرفّية, 
قل  �شَ على  ا  حر�شً لديهم,  الإيجابّية  والّتجاهات  الِقَيم  وتنمية  والّتوا�شلّية,  والأدبّية  الّلغويّة  المهارات  واإك�شابهم 

�شخ�شّيتهم وُهِويّتهم الوطنّية والعربّية. 
ذات  والّن�شو�س  والأنا�شيد,  والق�شائد  القراآنّي,  الّن�ّس  بين  وتتنّوع  والّنثر,  ال�ّشعر  بين  الكتاب  ن�شو�س  ُتزاوج 
ة, والأمثال, والحكايات  المو�شوعات الوطنّية والقومّية, اإ�شافة اإلى المقالت: الِعلمّية والجتماعّية والأدبّية, والق�شّ
في  الّطلبة  ف  ُيطوِّ حّتى  والإن�شانّية,  القومّية  وال�ّشخ�شّيات  والّرموز  وال�ّشياحّية,  الأثريّة  المعالم  وبع�س  والّنوادر, 
اأرجاء المعرفة الإن�شانّية. وقد حر�س الكتاب على مبداأ ال�ّشمولّية والّتكاملّية في ر�شم منهجّيته, اإذ تاأتلف الوحدة في 

م�شمونها؛ ِلتي�شير امتالك الّطلبة مهارات الّلغة العربّية بطريقٍة �شائقٍة. 
ال�ستماع: تهدف اإلى تنمية الجانب الإدراكّي لدى الّطلبة, من خالل الإجابة عن اأ�شئلٍة تنّمي مهارات ال�شتماع, 

مثل: الفهم, والّتذّكر, والّنقد. 
التّحّدث: ت�شمل تدريباٍت مرتبطًة بمحتوى الّن�سِّ الّرئي�س يتّم تطبيقها �شفويًّا, فيجيُب الّطلبة عن الأ�شئلة؛ ِلي�شتعينوا 

بها في تحّدثهم, ويكت�شبوا القدرة على الّتوا�شل.
ا متنوعًة تتبعها تدريباٌت �شاملٌة ُتنّمي لدى الّطلبة مهارات: القراءة, والفهم, والّتحليل,  القراءة: تت�شّمن ن�شو�شً

. وُتثري معجَمهم الّلغويَّ
ٍر, مع ربطها بالحياة  رفّية باأ�شلوب مي�شَّ التّراكيب والأ�ساليب الّلغويّة: ُتعنى باإك�شاب الّطلبة القواعد الّنحويّة وال�شّ

اليومّية عند تطبيقها تطبيًقا وظيفيًّا. 
قعة. الكتابة: تهدف اإلى اإك�شاب الّطلبة مهارات الكتابة الإمالئّية والّتعبيرّية, والكتابة بخّط الرُّ

ا �شعريًة: محفوظات, واأنا�شيد, اإذ تهدف المحفوظات  المحفوظات والأنا�سيد: ت�شّمنت بع�ُس الوحدات ن�شو�شً
واإّنما  تحليله  اأو  ُيْطَلُب حفُظه  فال  الّن�شيد  اأما  بطالقٍة,  والإلقاء  والحفظ,  وال�شتيعاب,  القراءة,  مهارات:  تنمية  اإلى 

َترداده وتذّوق لغته لتنمية مهارات الّتذّوق, وتعزيز حّب الّلغة العربية لدى الّطلبة.
القرائّية, وتنمية  الّطالقة  لتعزيز  ا من عيون الأدب؛  الوحدات ن�شو�شً لغتنا الجميلة: ت�شّمنت بع�س  مختارات من 
اأو  اأ�شميناه )قراأُت لَك( قّدمنا فيه ماّدًة علمّيًة  الّطلبة, وفي بع�س الوحدات اخترنا عنواًنا بدياًل  الّلغويّة لدى  الّذائقة 

معلوماٍت راأينا اأّنها تدعم تعّلم مهارات الّدر�س. 
النّ�شاط: جاء نهاية الوحدة الّدرا�شّية؛ تعزيًزا للمهارات الّلغوّية, وتوظيًفا لمهارات ال�شتق�شاء والبحث العلمّي.

نرجو زمالَءنا المعلِّمين واأولياء الأُموِر تزويَدنا باأيَّة مالحظات تغني الكتاَب وت�شهم في تح�شينه.

بسم اهلل الّرحمن الّرحيم

المقّدمُة
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ُمجتمٌع ُمتعاوٌن

ا�شتمْع اإلى الّن�سِّ الّذي يقروؤُُه عليَك المعّلُم مْن كتيِِّب ُن�شو�ِس ال�شتماِع والإمالِء, 
ثمَّ اأجْب عِن الأ�شئلِة الآتيِة:

1- ماذا َيجني الإن�شاُن مْن َعطاِئِه؟
. 2- اذكْر ثالثًة مْن اأنواِع الَعطاِء وردْت في الّن�سِّ

َل الم�شوؤولّيِة, كما  الحَة وتحمُّ َك الُمواَطَنَة ال�شّ 3- اأيُّ اأنواِع الَعطاِء َيغِر�ُس في َنْف�شِ
؟ جاَء في الّن�سِّ

, وَت�شوُد المحّبُة بيَن الّنا�ِس؟ ُق الأمُن الجتماعيُّ 4- كيَف يتحقَّ
5- َعلِّْق على العبارِة الآتيِة:

"اأجمُل الَعطاِء ما كاَن ناِبًعا مَن القلِب بعيًدا عِن الأناِنَيِة".
6- كيَف يكوُن َعطاُء الإن�شاِن ِتجاَه الّنباِت والحيواِن؟

ال�ستماُع

الَوحدُة 
الأولى



7

اأّوًل: اأجْب عِن الأ�شئلِة الآتيِة:
1- ماذا تفعُل اإذا �شاهدَت:

اأ   - عجوًزا يحمُل اأ�شياَء ثقيلًة؟
ب- مكفوًفا يريُد عبوَر ال�ّشارِع؟

2- لماذا علينا اأْن ن�شاعَد المحتاَج؟
3- اذكْر موقًفا واحًدا قّدمَت فيِه م�شاَعدًة لالآَخريَن.

4- ماذا تقوُل لمْن يرف�ُس تقديَم الم�شاَعدِة لغيرِه مَع اأّنُه ي�شتطيُع ذلَك؟
5- اذكْر ثالثَة اآداٍب يجُب مراعاُتها عنَد تقديِم الم�شاَعدِة لالآَخريَن.

6- ماذا تقوُل ِلمْن يقّدُم اإليَك معروًفا؟
الَعوِن  يِد  وتقديِم  الّتعاوِن  اأهّمّيِة  عْن  ِث  للّتحدُّ ال�ّشابقِة  الأ�شئلِة  باإجاباِت  ا�شتعْن  ثانًيا: 

ا مّما ياأتي: للّنا�ِس. ويمكُنَك ال�شتفادُة اأي�شً
1 - قاَل تعالى: {                         }  )�شورة المائدة: 2(
2- قاَل ر�شوُل اهلِل : "واهللُ في َعوِن العبِد ما كاَن العبُد في عوِن اأخيِه".  رواه م�شلم

3- قاَل الأديُب الألمانيُّ يوهان غوِته: ما قيمُة حياتي اإْن لْم اأُعْد مفيًدا لالآَخريَن؟
: 4- قاَل اأبو الفتِح الُب�ْشِتيُّ

ْن اإلى الّنا�ِس َت�شتعِبْد قلوَبُهُم" "اأَْح�شِ

التّحّدُث
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قاَل َتعالى:

َكَمَثِل َجّنٍة ِبَرْبوٍة القراءُة

)1( �شورة البقرة, الآيات: 261 - 265
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تناَوَل النَّ�سُّ مْن �شورِة البقرِة واحًدا مْن مظاهِر الّتعاوِن والّتكافِل بيَن اأبناِء المجتمِع, 
دقُة واأثُرها الإيجابيُّ وكيفّيُة المحافظِة على غايِتها �شاميًة نبيلًة. وهَو ال�شّ

ج�وُّ النّ�سِّ

المعجُم والّدللُة

: ْف اإلى معجِمَك اللُّغويِّ 1- اأ�شِ
: يزيُد لُه في العطاء. - ي�شاِعُف 

فاِت الحميدِة : الّتظاهُر بال�شّ - ِرئاَء الّنا�ِس 
: مطٌر غزيٌر - واِبٌل  

لٌب �شديٌد : �شُ ْلٌد   - �شَ
: مطٌر خفيٌف - َطـلٌّ  

حيحِة في ما ياأتي: 2- �شْع دائرًة حوَل رمِز الإجابِة ال�شّ
*معنى )َرْبوة(:

ب- َمكاٌن مرتِفـٌع مَن الأَر�ِس اأ   - الَمَمرُّ َبيَن َجَبلْين  
بَة الهوائّيَة جـ- َمَر�ٌس ُي�شيُب الَق�شَ

*معنى {     }:
ب- كالٌم منت�شٌر بيَن الّنا�ِس ًنا   ا َح�شَ اأ   - ردُّ ال�ّشائِل ردًّ

جـ- َمَثٌل م�شهوٌر.
3- ورَد في الآيِة الّرابعِة كلمٌة تعني )�شخٌر اأمل�ُس( هَي ..................... .

ْف معنى كلٍّ مَن الكلمَتيِن الآتيَتيِن: رِة لديَك, وتعرَّ 4- ُعْد اإلى اأحِد المعاجمِ المتي�شِّ
, يتبعوَن. المنُّ  



10

؟ 1- ما الفكرُة الّرئي�شُة في الّن�سِّ
2 - اإِلَم ترمُز ال�ّشنبلُة في الآية الكريمِة الأولى؟

3- ما الأدُب الّذي تت�شّمُنُه الآيُة الثانيِة؟
ورَة الآتيَة:  4- حّدِد الآيَة الكريمَة الّتي تت�شّمُن ال�شّ

ادقُة مثلُ ب�شتاٍن كثيِر الأ�شجاِر والّظالِل, وهو على مكاٍن مرتفٍع من الأر�ِس. الّنفقُة ال�شّ
5 - ِبَم و�شفِت الآيُة الّرابعُة اّلذي ينفُق ماَلُه رئاَء الّنا�ِس؟

َدقاِت. 6- اذكْر فائدًة َتعوُد على الَفْرِد, واأُخرى على المجتمِع, نتيجَة بْذِل ال�شَ
7- في راأيَك, ِلَم كانِت الجّنُة المذكورُة في الآيِة الخام�شِة على َرْبوٍة ولي�شْت في مكاٍن 

ُمنخِف�ٍس؟
دقِة بالماِل. دقِة الجاريِة غيَر ال�شّ 8 - اذكْر ثالثَة اأنواٍع لل�شّ

9 - ُعد اإلى اأحِد كتِب تف�شيِر القراآِن الكريِم وابحْث عن �شبِب نزوِل الآياِت الكريمِة 
. الواردِة في الّن�سِّ

الفهُم وال�ستيعاُب والتّحليُل

التّراكيُب والأ�ساليُب اللُّغويُّة

فِّ ال�ّساد�ِس مراجعُة التّراكيِب والأ�ساليِب اللُّغويِّة في ال�سّ

1- مّيِز الفعَل الاّلزَم مَن الفعِل المتعّدي في ما ياأتي:
�شحيح ابن حّبان اأ   - قاَل ر�شوُل اهلِل :" خيركْم مْن تعلََّم القراآَن وعلََّمُه".  

ب- فاَز الَعّداُء في م�شابقِة الَوثِب الّطويِل.
جـ- عامَلْت غيداُء زميلَتها باحتراٍم.



11

د  - اأ�شرقِت ال�ّشم�ُس على ُربوِع بالدي.
. َحفيِّ َحفّيُة اأ�شئلًة ُمِهّمًة في الموؤتمِر ال�شَّ هـ  - وّجهِت ال�شَّ
2- امالأَ الفراَغ بـالكلمِة المنا�شبِة مّما بيَن القو�شيِن في ما ياأتي:

ديَقيِن ( ديقاِن, ال�شّ اأ    - ُيحافُظ ............... الُمخل�شاِن على �شداقِتهما.          )ال�شّ
ب- اأ�شغى الجمهوُر اإلى ............... وطنّيتيِن.               )ق�شيدتاِن, ق�شيَدَتيِن ( 

.      )ال�ّشائحاِن, ال�ّشائَحيِن ( ِج الّرومانيِّ جـ- اأر�شَد الُمواطُن ............... اإلى المدرَّ
3- عّيِن الجمَع في الُجمِل الآتيِة, واذكْر مفرَدُه:

اأ    - قاَل تعالى: {                  
)�شورة الفرقان: 63(  .{      

ب -  بنى الكنعانّيوَن القد�َس قبَل الميالِد.
�شاُت في خدمِة الَمر�شى. جـ - تتفانى الممرِّ

د   - تعّلَمْت َرَهُف البحَث عِن المعلومِة في المواقِع الِعلمّيِة الَمْوثوقِة.
حيَح مَن الفعِل المعتلِّ في ما ياأتي: 4- مّيِز الفعَل ال�شّ

ا".  ْت �شدقٌة مْن ماٍل, وما زاَد اهللُ عبًدا بعفٍو اإّل عزًّ اأ    - قاَل ر�شوُل اهلِل :"ما نق�شَ
رواه م�شلم  

ْت ِغنى الأمانَة اإلى �شاحِبها. ب - َردَّ
جـ - َنَظَم ال�ّشاعُر ق�شيدًة في المحّبِة والّت�شامِح بيَن الّنا�ِس.

د   - ُعِنَي الّطالُب بتنظيِم درا�شِتِه اليومّيِة.
هـ  - ُيحبُّ الإن�شاُن الحّرّيَة.
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فِّ ال�ّساد�ِس مراجعُة الكتابِة في ال�سّ

1- امالأَ الفراَغ بـ )و( اأْو )وا( في ما ياأتي:
اأ    - َتْرجـ ... النَّجاَة وَلْم َت�ْشُلْك َم�شاِلَكها            اإنَّ ال�ّشفينَة ل َتْجري على الَيَب�ِس

ب- الم�شافروَن لْم ُيواجهـ ... �شعوبًة في المطاِر.
2- امالأَ الفراَغ بحرِف الجرِّ المنا�شِب بعَد و�شِلِه بـ )ما( ال�شتفهامّيِة:

اأ   - ....... ل ُتباِدُر اإلى حلِّ الم�شكلِة مَع جيراِنَك؟
ب- ....... يدلُّ فوُز الَبْترا في م�شابقِة عجائِب الّدنيا ال�ّشبِع الجديدِة؟

؟ جـ- ....... ي�شتهُر غوُر الأردنِّ
3- َثنِّ الأ�شماَء الآتيَة بزيادِة الألِف والّنوِن, واكتْبها في دفتِرَك:

ِبناٌء, َبطيٌء, ُجْزٌء, َبريٌء, ُممتِلٌئ, �َشْيٌء
ْقَم في العبارِة الآتيِة اإلى حروٍف, ثمَّ اأعْد كتابَة الجملِة: 4- حّوِل الرَّ

. عيِّ اأَ�ْشهَم 300 م�شارٍك في نجاِح موؤتمِر العمِل الّتطوُّ

....................................................................

الكتابُة

َد مَن الفعِل الَمزيِد في ما ياأتي: 5- مّيِز الفعَل المجرَّ
َم, اأَْقَبَل, َردَّ �َشَحَب, ناَق�َس, َيعِر�ُس, َكرَّ

6- اأَْدِخْل )كاَن( على الجملتيِن الآتيتيِن, وغيِّْر ما يلزُم:
اأ    - ال�ّشماُء ُملبَّدٌة بالغيوِم.

ب- البناءاِن حديثاِن.
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ِب للهمزِة في ما ياأتي: 5- امالأَ الفراَغ بالّر�شِم المنا�شِ
ب - ِبـ ... ٌر           )اأ  ئـ  وؤ( اأ   - �ُشـ ... ُدٌد       )وؤ  اأ  ئـ(   
د   - حدا ... ق      ) ئـ  اإ  ء( جـ- َتفا ... ٌل       )ء   وؤ  اأ(   
و   - َم�ْشـ ... وٌل    ) اأ  ئـ  وؤ( هـ - َفـ ... �ٌس        )ئـ  ء  اأ(   
ـِ ... ـٌة      ) ئـ  اأ  ء(            حـ - َيَت�شا ...ُل       ) اأ  ء  ئـ(       ز  - نا�ش

6- امالأَ الفراَغ بالكلماِت الّتي بيَن القو�َشيِن في ما ياأتي بعَد اإدخاِل تنويِن الفتِح عليها:
. اأ   - لوؤيٌّ )فتى( ............... يحبُّ الم�شاركَة في حفِظ الّنظاِم المدر�شيِّ

ب- وجَدِت المعّلمُة في طالباِتها )ِحر�س( ............... على الّتعلُّمِ.
. جـ- اأم�شى الزائُر )�َشنة( ............... في ُربوِع الأردنِّ

ِرِف. د  - اأودَع الّتاجُر )ُجْزء( ............... مْن اأرباحِه لدى الَم�شْ
هـ - ر�شمْت ُجمانُة )�شماء( ............... ُمزيَّنًة بالّنجومِ.

1- وّظِف المفرداِت الآتيَة في جمٍل مفيدٍة مْن تعبيِرَك:
ُينِفُق, َرْبوٌة, ي�شاعف, ُيتِبُع.

2- اكتْب ثالثًة مْن اأ�شباِب َك�ْشِب موّدِة الآَخريَن.

اكتْب ما ُيمليِه عليَك المعّلُم من كتيِِّب ن�شو�ِس ال�شتماِع والإمالِء.

الإمالُء

التّعبيُر
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اللُّغوّيَة  الأ�شاليَب  م�شتخدًما  وفوائِدها,  البت�شامِة  اأثِر  عْن  تعبيريًّا  مو�شوًعا  اكتْب   -3
ِب, وال�شتفهاِم, وم�شتعيًنا بما ياأتي: عَة, مثلَ: الّتعجُّ المتنوِّ

اأ    - لالبت�شامِة اأثٌر اإيجابيٌّ في �شّحِة الإن�شاِن, مثلُ: تن�شيِط الّدورِة الّدموّيِة, وتخفيِف 
, والإ�شهاِم في عالِج الَمر�شى. غِط النف�شيِّ ال�شّ

ب- اأََثُر البت�شامِة في َك�ْشِب َموّدِة الآَخريَن باإدخاِل ال�ّشروِر في قلوِبهم.
جـ- البت�شامُة ل ُتكلُِّف �شيًئا ولكّنها تعني الكثيَر.

د  - َتُحثُّ البت�شامُة الإن�شاَن على الّتفاوؤِل وحبِّ العمِل والإنتاِج.
�شحيح ابن حّبان مَك في وجِه اأخيَك �شدقٌة".     هـ  - قاَل ر�شوُل اهلِل  : "َتب�شُّ

بعَد كتابتي المو�شوَع اأَتاأَّكُد مْن اأّنني:
1- و�شعُت ُعنواًنا منا�شًبا للمو�شوِع.

2- حّددُت الأفكاَر الّرئي�شَة قبَل بدِء الكتابِة.
3- رّتبُت الأفكاَر ترتيًبا منطقيًّا.

ا, وخاِتمًة. مًة, َوَعْر�شً مُت المو�شوَع: مقدِّ 4- ق�شَ
5- ا�شتعمْلُت اأَلفاًظا وا�شحًة.

6- وّظفُت األفاًظا وتراكيَب در�شُتها في الَوحدِة.
ْعُت في الأ�شاليِب اللُّغوّيِة في كتابتي. 7- َنوَّ

بَة. 8- وّظفُت عالماِت الّترقيِم المنا�شِ
9- راجعُت المو�شوَع بعَد الكتابِة.

ّحْحُت الأخطاَء الإمالئّيَة والّنحوّيَة. 10- �شَ
11- كتبُت بخطٍّ وا�شٍح وجميٍل.

تقويٌم ذاتيٌّ
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ُقْم بزيارِة موقِع ِوزارِة الّتنميِة الجتماعّيِة في ال�ّشبكِة العاَلمّيِة للمعلوماِت )الإنترنت(, 
ُمها. ِف الِخْدماِت الّتي تقدِّ وَتَعرَّ

ُقّوُة الِعلمِ 

هِر َمن�شوٌب اإِلى الَقَلِم فالُحكُم في الدَّ
َدِم ْفــِك  ِب�شَ ل  ِمــداٍد  ِمــْن  ِبَقطــَرٍة 
في الَف�شــِل َمحفوفــٍة بالِعــزِّ َوالَكَرِم
مــْن َجنَّــِة الِعلــِم اإّل �شــادُق الِهَمــِم
للِعلــِم َفْهَو َمــداُر العــدِل فــي الأَُمِم
ــِم فالِعلــُم  اأَف�شــُل مــا َيحويــِه ذو َن�شَ
النَِّعــِم ِمــَن  ــا  َغ�شًّ اأَثَمــَرْت  اأَفناُنــُه 
َلــِم الظُّ اأَنُجــِم  َعــْن   ِبَرْوَنِقهــا  ُتْغنــي 
والفَهــِم الِجــدِّ  هــَل  اأَ ِلَيرَفــَع  اإِّل 
هـِر بعَد الَموِت والَعَدِم ِذكـــٌر على الدَّ

محمود �سامي البارودّي

مختاراٌت مْن لغِتنا الجميلِة

النّ�شاُط

ِبُقـــّوِة الِعلِم َتـْقــوى �َشـْوَكــــُة الأَُمِم
ــَف الّنـا�ُس كـاَن الَف�شـُل بيَنُهُم لْو اأَن�شَ
َفاعُكْف علــى الِعلِم َتبُلْغ �َشــاأَْو َمنزلٍة
َفَليـــ�َس َيـجـني ِثـمـــاَر الَفـوِز يـاِنـَعـًة
بوا فا�شَتيِقظوا يا َبنــي الأوطاِن وانـَت�شِ
بـــوا َول تُظـّنــوا َنمــاَء المــاِل َوانـَتـ�شِ
َقْت يدوا المدار�َس َفْهَي الَغر�ُس اإْن َب�شَ �شِ
َكاأَّنهــا َفـَلــٌك لَحـــْت بـــِه �ُشــُهــٌب
اأَفـِئــــدًة لالأبــــداِن  اهللُ  َر  ـــوَّ �شَ مــا 
َدٍب َلــول الَف�شيلُة لــْم َيْخُلـْد ِلــذي اأَ
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عاَلُم الّطيوِر

ا�شتمْع اإلى الّن�سِّ الّذي يقروؤُُه عليَك المعّلُم مْن كتيِِّب ُن�شو�ِس ال�شتماِع والإمالِء, 
ثمَّ اأجْب عِن الأ�شئلِة الآتيِة:

ِب لتثبيِت نف�شِه في اأثناِء النَّقِر؟ 1- ِبَم ي�شتعيُن نّقاُر الخ�شَ
ُه؟ ِب ُع�شَّ 2- كيَف يبني َنّقاُر الخ�شَ

ِب؟  3- لماذا ُتَعدُّ الأ�شجاُر القديمُة اأِو الَمْيتُة البيئَة المنا�شبَة لَنّقاِر الخ�شَ
َنّقاِر  اّلتي ت�شُل ما بيَن الُجمُجمِة والِمنقاِر لدى  4- ما فائدُة الأن�شجِة الإِ�شَفْنجّيِة 

ِب؟ الخ�شَ
5- ماذا يحدُث اإذا انحرَف الّراأ�ُس والِمنقاُر في اأثناِء النَّقِر؟

ِب حّبَة: 6- ُيعادُل حجُم دماِغ َنّقاِر الخ�شَ
اأ   - الَجوِز                      ب- الُم�شُم�ِس                      جـ- الكَرِز 

هذِه  ارِبْط  )البولي�شتر(.  ماّدُة  بيَنها  ُع  تو�شَ �شِر  ِللَكَ القابلِة  الأَواني  حفِظ  عنَد   -7
. المعلومَة مَع ما ورَد في الّن�سِّ

ال�ستماُع

الَوحدُة 
الّثانيُة
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اأّوًل: اأجْب عِن الأ�شئلِة الآتيِة:
1- �شمِّ عدًدا مَن الّطيوِر الّتي ُت�شاهُدها في بيئِتَك.

2- ما الأ�شياُء الّتي ُتعِجُبَك فيها؟
3- ماذا تاأكُل تلَك الّطيوُر؟

4- ماذا ي�شتفيُد الإن�شاُن مَن الّطيوِر؟
5- اذكْر بع�َس فواِئِد الّطيوِر للبيئِة.

ثانًيا: ا�شتِعْن باإجاباِت الأ�شئلِة ال�ّشابقِة للّتحّدِث عِن الّطيوِر وفواِئِدها لالإن�شاِن والبيئِة. 
ُف الُبلبَل: ا مْن قوِل ال�ّشاعِر اأمين نخلة ي�شِ وُيمكُنَك ال�شتفادُة اأي�شً

التّحّدُث

ــْبهاِن يــ�ُس َوالَفَنُن الُمْزداُن �شِ َفالرِّ
ْيَر َوالأَقفا�َس في اآِن َلْم َيْخُلـِق الطَّ

ـباًغا ُمَحـبَّـَرًة يا لب�َس الّريـ�ِس اأَ�شْ
نَّ الَكريَم اّلــذي اأَعطى ِبال َكَدٍر اإِ
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قاَل تعالى: {
                    } )�شورة الأنعام: 38( 

يوُر مْن اأجمِل المخلوقاِت, واأنواُعها تقُرُب مْن ثمانيِة اآلِف نوٍع تختِلُف في  الطُّ
يطيُر,  ما  فمنها  ها.  َعي�شِ وطريقِة  اأَعماِرها,  واأَطواِل  وُقُدراِتها,  وُحجوِمها,  اأ�شكاِلها, 
والّنعاِم,  كالّدجاِج,  الّطَيراِن  عن  يعِجُز  ما  ومنها  والحماِم,  والَبالِبِل,  الع�شافيِر,  مثلُ: 
والِبطريِق, ومنها ما ياأكلُ الُحبوَب والح�شراِت كالَيماِم, والَببَّغاِء, ومنها ما َيقتاُت على 

قوِر. اللُّحوِم, مثلُ: النُّ�شوِر, وال�شُّ
الَعي�ِس, فاّلتي تّتخُذ الأ�شجاَر  فَتتنا�شُب مَع طريقِتها في  الّطيوِر و�شيقاُنها  اأّما قوائُم 
لتقِب�َس بها على الأغ�شاِن, في حيِن  اإلى �شيقاٍن ق�شيرٍة واأقداٍم قويٍّة,  مكاًنا لها تحتاُج 
ُنها مَن الَم�شِي  ُة, كاللَّْقَلِق, ومالٍك الحزيِن, اإلى �شيقاٍن طويلٍة ُتمكِّ تحتاُج الّطيوُر الَخّوا�شَ

يوُر الطُّ القراءُة
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ها  ُنها مَن الإم�شاِك بَفرائ�شِ ُر اإلى مخاِلَب قويٍّة ُتمكِّ والوقوِف في الماِء, وتحتاُج الكوا�شِ
, فتحتاُج اإلى قواِئَم ُمّت�شٍل بها  , والإِوزِّ وَقتِلها, اأّما الّطيوُر الّتي تغو�ُس في الماِء, كالَبطِّ

ما ُي�شِبُه الّن�شيَج؛ حّتى ت�شاعَدها على الَغو�ِس.
عِر لدى الإن�شاِن, يحتاُج اإلى ِعنايٍة وِرعايٍة. وحّتى يحفَظ  والّري�ُس لدى الّطيوِر كال�شَّ
راِت والأو�شاِخ اّلتي قْد تعَلُق بِه فاإّنُه ينّظُفُه ِعّدَة مّراٍت في اليوِم  ُه مَن الح�شَ الّطائُر ري�شَ

الواحِد, بال�شتحماِم بالماِء اأِو الّتدحُرِج فوَق الّتراِب, ثمَّ يرتِّـُبُه بالِمنقاِر.
والِمنقاُر يختلُف في �شكِلِه وحجِمِه مْن طائٍر اإلى اآَخَر َتَبًعا لختالِف نوِع الّطعاِم, فَعلى 
ُنُه مْن �ُشرِب رحيِق الأزهاِر بعَد  ّناِن �شكاًل اأُنبوبيًّا ُيمكِّ �شبيِل المثاِل يّتخُذ ِمنقاُر الّطائِر الطَّ
اأْن َيغِرَزُه عميًقا في قلِب الّزهرِة, اأّما طائُر الَبَجِع َفلُه ِمنقاٌر طويٌل وكي�ٌس لحميٌّ اأ�شفَلُه؛ كْي 
َن فيِه ال�ّشـمكَة اّلتي يـ�شطاُدها, في الوقِت اّلذي تتمّيُز فيِه مناقيُر الّطيوِر الُمفتِر�شِة,  ُيخـزِّ

ها. ُنها مْن تمزيِق فرائ�شِ قوِر, والّن�شوِر, بالُقّوِة, وِهَي حاّدٌة ومعقوفٌة لالأ�شفِل ُتمكِّ كال�شّ
�ِس؛ ِلَيمرَّ الهواُء على �شطِحِه الُعْلويِّ ب�شرعٍة  ويتمّيُز الجناُح لدى الّطيوِر ب�شكِلِه الُمقوَّ
تفوُق �شرعَة ُمروِرِه اأ�شفَلُه؛ مّما ُيعيُن الّطائَر على الرتفاِع والّتحليِق. وت�شاعُد الجناَح 
دِر القوّيُة  ِف لدى الّطائِر, وع�شالُت ال�شّ في هِذِه الوظيفِة ِخّفُة الَهيكِل الَعظميِّ الُمجوَّ

ُنُه مْن تحريِك جناَحْيِه بقّوٍة و�ُشرعٍة.  اّلتي ُتمكِّ
فِء والّطعاِم, اإْذ ت�شعى اإلى الأماكِن الّدافئِة المنا�شبِة  وتهاجُر بع�ُس الّطيوِر بحًثا عِن الدِّ
وِل�شغاِرها.  لها  المنا�شِب  والّطعاِم  الح�شراِت  تواُفِر  مَع  ها,  اأع�شا�شِ وبناِء  ها  َبي�شِ لو�شِع 
اإلى  ترِجُع  ما  غالًبا  وِهَي  الّتجاِه,  معرفِة  في  ت�شاعُدها  َغرائَز  ذاُت  الُمهاجرُة  والّطيوُر 
ها, ول اأحَد يعِرُف كيَف تتمّكُن هذِه الّطيوُر مْن  مكاِنها الأّوِل م�شتخِدمًة الّطريَق نف�شَ

ْحالِت الّطويلِة. �ُشلوِك طريِقها في هذِه الرِّ
 ف�شبحاَن اهلِل الّذي خلَق فاأبدَع َخْلَقُه!

مو�شوعة الجيب الم�شّورة للنا�شئة, ترجمة اإ�شماعيل اليو�شف - بت�شّرف
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: ْف اإلى معجِمَك اللُّغويِّ 1- اأَ�شِ
- اأَُمٌم اأمثاُلكم       : جماعاٌت مثلكم في الخلِق والّرزِق والحياِة والموِت.

- َيقتاُت على        : يتغّذى على
- الّطيوُر الَخّوا�شُة: الّطيوُر الّتي تدخُل الماَء وتم�شي فيِه

ُر : الّطيوُر الّتي تعتِمُد في ِغذاِئها على اللُّحوِم - الّطيوُر الكوا�شِ
�شٌة نحَو الأ�شفِل - َمعقوفٌة              : ُمقوَّ

ُغ من داخِلِه ُف          : الُمفرَّ - الُمجوَّ
2- فّرْق في المعنى بيَن الكلماِت الّتي تحَتها خطٌّ في ما ياأتي:

اأ    - تاأكُل بع�ُس الّطيوِر الُحبوَب.
نَة مْن غيِر ا�شت�شارِة الّطبيِب. ل تتناوِل الُحبوَب الم�شكِّ

ها. ُنها مَن الإم�شاِك بفرائ�شِ ب- تحتاُج الكوا�شُر اإلى مخاِلَب تمكِّ
ُيعاني المري�ُس الإم�شاَك.

ُه مَن الح�شراِت والأو�شاِخ بتنظيِفِه ِعّدَة مّراٍت في اليوِم. جـ- يحفُظ الّطائُر ري�شَ
يحفُظ و�شاٌم الق�شيدَة.

يتحّدُث الّن�سُّ عْن قبيلِة الّطيوِر مْن عّدِة نواٍح, مثِل: ُقُدراِتها, وطعاِمها, وتكيُِّفها 
ا اإلى اآلّيِة َطَيراِنها  ها, وغرائِزها, ويتعّر�ُس الّن�سُّ اأي�شً مَع البيئِة اّلتي تعي�ُس فيها, وخ�شائ�شِ

ها مْن مكاٍن اإلى اآَخَر. وهجرِة بع�شِ

ج�وُّ النّ�سِّ

المعجُم والّدللُة
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ها في المعنى: 3- �شْل بخطٍّ بيَن الكلمِة و�شدِّ

4- ما مفرُد الجموِع الآتيِة:
مناقيُر, طيوٌر, فرائ�ُس, ِرْحالٌت

رِة لديَك, وتعّرْف معنى كلمِة )َغرائُز (. 5- ُعْد اإلى اأحِد المعاجِم المتي�شِّ

دُّ ال�سّ

اأقبَح
اإهماٌل
تر�ُشُب
باردٌة
اأ�شواأَ

الكلمُة

تطفو

دافئٌة

عنايٌة

اأجمَل
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1- اذكْر َمظاهَر الختالِف بيَن الّطيوِر, كما ورَد في الِفقرِة الأولى.
2- كيَف ُي�شاعد الجناُح الّطائَر على الرتفاِع والّتحليِق؟

: َب ما ورَد في الّن�سِّ 3- اأجْب عْن كلٍّ مّما ياأتي بـ )نعم( اأو بـ )ل(, َح�شَ
اأ   - ال�ّشيقاُن الّطويلُة تنا�شُب الّطيوَر اّلتي تّتخُذ الأ�شجاَر مكاًنا لها.            )       (
ب- �شكُل ِمنقاِر الّطائِر وحجُمُه يدّلِن على نوعّيِة طعاِمِه.                         )       (
ُن طعاَمه في كي�ٍس لحميٍّ اأ�شفَل الِمنقاِر.                     )       ( جـ- طائُر الَبَجِع ُيخزِّ
ها عْن طريِق ال�شتحماِم بالماِء.                                )       ( د  - ُترتُِّب الّطيوُر ري�شَ

؟ 4- ِلَم تهاجُر بع�ُس الّطيوِر, كما جاَء في الّن�سِّ
. ِر, مّما ورَد في الّن�سِّ 5- اكتْب �شفاِت الكوا�شِ

6- اأيُّ التَّْعبيَريِن الآتَيْيِن اأجمُل في راأِيَك؟ ولماذا؟
اأ   - �شبحاَن اهلِل اّلذي َخَلَق فاأبدَع َخْلَقُه!

ب- يتجّلى اإبداُع الَخْلِق في الّطيوِر.
ْر ما ياأتي م�شتعيًنا بما در�شَت: 7- َف�شِّ

على  غيرُة  ال�شّ الّطيوُر  ُتحّلُق  بيَنما  عاليٍة,  ارتفاعاٍت  على  قوُر  وال�شّ الّن�شوُر  ُتحلُِّق 
. ارتفاعاٍت اأقلَّ

8- ما اأكثُر �شيٍء اأعجَبَك في الّدر�ِس؟ ولماذا؟

الفهُم وال�ستيعاُب والتّحليُل
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النّكرُة والَمعِرفُة
ُف ب�� »األ«( من اأنواع الَمعِرفة: )الَعَلُم، والُمعرَّ

األمثلُة

عرفَت في �شنواٍت �شابقٍة اأنَّ الَمعِرفَة ا�شٌم يدلُّ على �شيٍء ُمعيٍَّن, مثِل )اإربُد, �َشلمى(, 
واأنَّ الّنِكرَة ا�شٌم يدلُّ على �شيٍء غيِر ُمعيٍَّن اأو معروٍف, مثِل )كتاٌب, مدينٌة(. انظِر الآَن 
�شيٍء  منها على  يدلُّ كلٌّ  )نديم, غاية, م�شر(  الأ�شماَء  تجِد   ) اأ   ( المجموعِة  اأمثلِة  اإلى 
ى ِبَعيِنِه دوَن غيِرِه, وهذا  ُمعيٍَّن معروٍف, اإذْن, ِهَي اأ�شماٌء َمعِرفٌة, ودلَّ كلٌّ منها على م�شمًّ

ا )عّماُن, َمعاُن, �شامي(. الّنوُع مَن المعارِف ُي�شّمى َعَلًما, ومثُل ذلَك اأي�شً
الّترحيب,  الأب,  الّطعام,  الّدفء,  )الّطيور,  الكلماِت  )ب(  المجموعُة  وت�شمُّ 
يف(, وتالحُظ اأّن هذِه الكلماِت تدلُّ على �شيٍء ُمعيٍَّن معروٍف, فِهَي كذلَك َمعِرفٌة,  ال�شّ

ها َمعِرفًة؟ �شبُب ذلَك اأّنها مبدوءٌة بـ )األ( الّتعريِف. فما �شبُب َعدِّ
ُف بـ )األ( الّتعريِف. اإًذا, مْن اأنواِع ال�شِم الَمعِرفِة: الَعَلُم, وال�شُم الُمعرَّ

المناق�سُة

التّراكيُب والأ�ساليُب اللُّغويُّة

تنظيِف  في  جيراِنِه  مع  نديٌم  يتعاوُن   -1
. الحيِّ

2- �شاركْت غايُة زميالِتها في الّرحلِة.
ُر ِهَبُة الّنيِل. 3- ِم�شْ

1- تهاجُر بع�ُس الّطيوِر بحًثا عِن الّدفِء 
والّطعاِم.

2- �شاَهْدُت اأًبا ُيالعُب ابَنُه, فِنْعَم الأُب.
3- َطَرَق باَبنا �شيٌف فت�شاَبْقنا للّترحيِب 

يِف. بال�شّ

)ب() اأ (
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1- اجعِل الّنِكرَة الّتي تحَتها خطٌّ َمعِرفًة, والَمعِرفَة َنكِرًة في ما ياأتي:

اأ   - اأطَعَمْت هديلُ طيًرا في حديقِة المنزِل.

ب- يحافُظ الحار�ُس على اأمِن حديقِة الّطيوِر.

2- امالأَ الفراَغ في الُجمِل الآتيِة باأعالٍم منا�شبٍة:

ماِل. اأ   - ُيطَلُق على .............. عرو�ُس ال�شَّ

ب- ُيقاُم �شنويًّا ِمهرجاُن .............. للّثقافِة والُفنوِن.

َيْت .............. باأ�شماٍء عديدٍة, منها: فيالدلفيا, وعّموَن. جـ- �ُشمِّ

3- َعّيِن المعرفَة في ما ياأتي:

اأ   - قاَل عمُر اأبو ري�شة ي�شُف طائرًة: 

َوَثَبْت َت�ْشَتْقِرُب النَّجَم َمجال           وَتهاَدْت ت�شَحُب الّذيَل اختيال

ب- عجلوُن ذاُت طبيعٍة جبلّيٍة جميلٍة. 

, َو ِدّبيَن.  جـ- اقترَحِت الّدليلُة ال�ّشياحّيُة على ال�ّشائحيَن زيارَة َمنِطقَتْي: َزيَّ

د  - قاَل اأحمد �شوقي: 

ــبا َبـَردى اأََرقُّ             ودمــٌع ل ُيـَكـْفـَكُف يا ِدمـ�شُق �شــالٌم مـْن �شَ

نا ال�ّشّيدُة عائ�شُة             عالمًة جليلًة. هـ  - كانَت اأمُّ

التّدريباُت
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فٍّ بــ )األ(: 4- �شّنِف المعارَف الّتي تحَتها خطٌّ في ما ياأتي اإلى َعَلٍم اأو ُمعرَّ

اأ   - قال تعالى: {                       }  )�شورة مريم: 56(

ب-  قاَل ال�ّشاعُر: 

ْع تكْن كالّنجمِ لَح لناِظٍر           على �شَفحاِت الماِء َوْهَو رفيُع  َتوا�شَ

جـ- قاَل حيدر محمود: 

موِد رجاِلْك عّماُن اختالي ِبَجماِلْك           وتباَهْي ِب�شُ

ها: اأنا اأنظُر اإلى اأعلى كْي اأرى  د  - قاَل جبران خليل جبران عْن زهرٍة ت�شُف نف�شَ
الّنوَر ول اأرى َخيالي.

حراويِّة الفريدِة. ُد ال�ّشائحوَن َمنِطقَة َرمٍّ حّتى َيْنَعموا بروؤيِة الّطبيعِة ال�شّ هـ  - يق�شِ

ْن ثالَث جمٍل ا�شمّيٍة يكوُن المبتداأُ فيها َمعِرفًة والخبُر َنكِرًة.  5- كوِّ

حالٌت ا�ستثنائيٌّة في كتابِة الهمزِة المتو�ّسطِة
األمثلُة

الكتابُة

1- تعاوَن اأهُل الحيِّ في َرْدِم الِبْئِر الَخِرَبِة.
َتذكارّيًة  َوًرا  �شُ َوُرَقّيُة  لمياُء  َتلَتقُط   -2

بقلٍب ِمْلوؤُُه الَفَرُح.
3- ا�شَتاأَْذْنُت �شديقي في ا�شتخداِم قلِمِه.

1- براءُة طفلٌة ذكّيٌة.
2- تبدُع مناُل في كتابِة الق�ش�ِس المقروَءِة 

والم�شموعِة لالأطفاِل.
3- اجعْل حياَتَك مليَئًة بالَحَيوّيِة والنَّ�شاِط.

)ب() اأ (
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طِة اإلى حركِتها وحركِة ما قبَلها,  عرفَت في ما �شبَق اأّننا ننظُر في كتابِة الهمزِة المتو�شِّ
اإْذ ُتكَتُب على حرٍف ينا�شُب اأقوى الحركَتيِن. وعرفَت اأنَّ اأقوى الحركاِت ِهَي: الك�شرُة, 
ّمُة, فالفتحُة, ثمَّ ال�ّشكوُن وهَي لي�شْت حركًة اأ�شاًل, ولهذا ُتكَتُب الهمزُة مثاًل في  فال�شّ
كلمِة )م�ْشـاأَلة( على األٍف ) اأ (؛ لأنَّ الهمزَة مفتوحٌة وما قبَلها �شاكٌن. انظِر الآَن اإلى اأمثلِة 
طِة في الكلماِت الّتي تحَتها خطٌّ على  المجموعِة ) اأ ( وبيِّْن �شبَب كتابِة الهمزِة المتو�شِّ

ورِة الّتي ُكِتَبْت عليها. ال�شّ
انظْر اإلى اأمثلِة المجموعِة )ب( تجِد الهمزَة في كلمِة )براَءُة( مفتوحًة وقْد �ُشِبَقْت 
كلمِة  في  وتجْدها  ال�ّشطِر.  على  ُكِتَبْت  لكنَّها   ) اأ   ( ُتْكَتَب  اأْن  فالأ�شُل  �شاكنٍة,  باألٍف 
ُكِتَبْت  لكنَّها   ,) اأ   ( ُتكَتَب  اأن  فالأ�شُل  �شاكنٍة,  بواٍو  �ُشِبَقْت  وقْد  مفتوحًة  )المقروءة( 
ا. اأّما كلمُة )مليئًة( في المثاِل الّثالِث فالهمزُة مفتوحٌة وما قبَلها  ُمنفردًة على ال�ّشطِر اأي�شً

ياٌء �شاكنٌة, وقد ُكِتَبْت على نبرٍة )ئـ(. 
طِة حالٌت ا�شتثنائّيٌة, حيُث ُتر�َشُم ُمنفردًة على ال�ّشطِر اإذا  اإًذا, لكتابِة الهمزِة المتو�شِّ
اأو مفتوحًة بعَد واٍو �شاكنٍة, مثَل:  ِقراَءٌة.  َعباَءٌة,  األٍف �شاكنٍة, مثَل:  بعَد  كانْت مفتوحًة 
طُة على نبرٍة اإذا كانْت مفتوحًة بعَد ياٍء �شاكنٍة,  ُنبوَءٌة, وَمجزوَءٌة وُتر�َشُم الهمزُة المتو�شِّ

مثَل: ُم�شيئٌة, وَم�شيَئٌة.

المناق�سُة
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طَة ر�شًما �شحيًحا في الفراِغ في كلٍّ مّما ياأتي: 1- ار�شِم الهمزَة المتو�شِّ
اأ   - تحافُظ حناُن على هْيـ...ـِة ِهنداِمها.

ب- يا �ُشروُق, داِومي على المطالعِة, فالقرا...ُة غذاٌء للعقِل.
جـ- لي�َس مَن الُمرو...ِة اأْن ُتنكَر معروَف الّنا�ِس اإليَك. 

2- امالأَ الفراَغ في الكلماِت بال�ّشكِل المنا�شِب للهمزِة مّما بيَن القو�شيِن:
اأ   - �َشــ...َل عمُر والَده عْن فئاِت الُعملِة الأردنّيِة.                  ) اأ, وؤ, ء, ئــ( 
ب- في المكتبِة ق�ش�ٌس تتوا...ُم وم�شتوى الّطلبِة.                   ) اأ, وؤ, ء, ئــ(
جـ- اأَحِر�ُس في الكتابِة على اأْن تكوَن كلماتي مقرو...ًة.        ) اأ, وؤ, ء, ئــ(
د  - �شّمَمْت هنُد بطاقاِت تْهِنـ...ــٍة بالعيِد.                            ) اأ, وؤ, ء, ئــ(
هـ - "على َقْدِر اأهِل الَعْزِم تاأتي العزا...ــُم".                            ) اأ, وؤ, ء, ئــ(
و  - الّتَفا...ُل والجتهاُد في العمِل اأ�شا�ُس الّنجاِح.                 ) اأ, وؤ, ء, ئــ(

حيحِة: ِب الكلماِت الآتيَة مراعًيا كتابَة الهمزِة ب�شورِتها ال�شّ 3- ركِّ
) ت , �س , ا , ُء , ل (, ) �ُس , ِء , َل(, ) �َس , َء , َل(, ) َت , �س , ا , َء , َل( 

التّدريباُت

اكتْب ما ُيمليِه عليَك المعّلُم من كتيِِّب ن�شو�ِس ال�شتماِع والإمالِء.

الإمالُء
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ِة الق�شيرِة, وهذا تذكيٌر بها: فِّ ال�ّشاد�ِس بع�ُس عنا�شِر الق�شّ مرَّ بَك في ال�شّ
فيها  ي�شاركوَن  اأو  ِة,  الق�شّ اأحداُث  حوَلُهْم  تدوُر  الّذيَن  الأ�شخا�ُس  ال�ّشخ�شّياُت:   -1

ويتفاعلوَن مَعها.
ِة. 2- الّزماُن: المّدُة الّزمنّيُة الّتي جرْت فيها اأحداُث الق�شّ

ِة. 3- المكاُن: الحيُِّز اّلذي تجري فيِه اأحداُث الق�شّ
ِة مْن اأفعاٍل. 4- الَحَدُث: ما تقوُم بِه �شخ�شّياُت الق�شّ

5- الِحواُر: الكالُم اّلذي يدوُر بيَن ال�ّشخ�شّياِت. 
اإليها  الُم�شاَر  العنا�شَر  (, وحّدِد  غيُر  ال�شّ والَفْرُخ  ) ن�شيٌم  الآتيَة  الق�شيرَة  َة  الق�شّ اقراأَ 

�شابًقا:
لََّم متوّجًها اإلى باِب الحديقِة. حيَن فتَح  )اأغلَق ن�شيٌم باَب الغرفِة �شباًحا, ونزَل ال�شُّ
اأ�شفَلها  ال�ّشجرِة فوجَد  اقترَب من  القريبِة,  ال�ّشجرِة  الع�شافيِر على  تعاَلْت زقزقة  الباَب 
ِه: ماذا �شيفعُل طاّلُب  ُه بعُد قْد �شقَط مْن ُع�ّشِه, قاَل في نف�شِ فرًخا �شغيًرا لْم ينُبْت ري�شُ

�شّفي اإذا راأَوا الفرَخ معي؟ ل بدَّ اأنَّنا �شنلعُب ونمرُح كثيًرا.
َحَمَل ن�شيٌم الفرَخ و�شاَر نحَو المدر�شِة, نظَر اإلى الأعلى فراأى والَدِي الفرِخ َيحوماِن 
ِه, فقاَل: يا َلرحمِة الوالَدْيِن باأبناِئِهما! ماذا لْو كنُت اأنا مكاَن الفرِخ ولْم اأكْن  فوَق راأ�شِ
قادًرا على حمايِة نف�شي؟ عاَد اإلى المنزِل فوجَد والَدُه في الحديقِة. قاَل الأُب: ما الّذي 
الإن�شاَن ل  اأنَّ  يا والدي,  اأن�شى,  ِكْدُت  ن�شيٌم:  قاَل  �شيًئا؟  ن�شيَت  ن�شيُم؟ هْل  يا  اأعاَدَك 

ِه(. يكوُن اإن�شاًنا اإّل اإذا كاَن رحيًما, اأرجوَك اأَِعْد هذا الّطائَر الم�شكيَن اإلى ُع�شِّ
ًة ق�شيرًة اأبطاُلها مَن الّطيوِر, م�شتخدًما الأ�شاليَب اللُّغويَّة  والآن, اكتْب في دفتِرَك ق�شّ

التّعبيُر
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عَة, كالّتعّجِب, وال�شتفهاِم, وم�شتعيًنا بالأْفكاِر الآتيِة: المتنوِّ
- تبني الّطيوُر اأع�شا�َشها في مو�شِم الّربيِع.

غاِر وحمايَتها. - يتوّلى الّذكُر والأنثى رعايَة ال�شّ
- ُتعلُِّم الّطيوُر �شغاَرها الّطيراَن.

- قاَل ال�ّشاعُر:  
راأيُت في بع�ِس الّريا�ِس ُقّبرْة             ُتَطيُِّر ابَنها باأعلى ال�ّشجرْة

تاأَّكُد مْن اأّنني: َة الق�شيرَة اأَ بعَد كتابتي الق�شّ
ِة الق�شيرِة. 1- و�شعُت ُعنواًنا منا�شًبا للق�شّ

2- حّددُت الأفكاَر الّرئي�شَة قبَل بدِء الكتابِة.
ِة الق�شيرِة. ْنُت كتابتي عنا�شَر الق�شّ 3- �شمَّ

4- حافظُت على ت�شل�شِل الأحداِث.
َوَر الفّنّيَة. 5- وّظفُت ال�شُّ

6- راعيُت عن�شَر الّت�شويِق.
7- ا�شتعمْلُت األفاًظا وا�شحًة.

8- وّظفُت األفاًظا وتراكيَب در�شُتها في الَوحدِة.
9- ا�شتعمْلُت عالماِت الّترقيِم المنا�شبَة.

تي بعَد الكتابِة. 10- راجعُت ق�شّ
11- �شّححُت الأخطاَء الإمالئّيَة والّنْحويَّة.

12- كتبُت بخطٍّ وا�شٍح وجميٍل.

تقويٌم ذاتيٌّ



30

الّنشيُد

ل �َسْيَء يَْعِدُل الَوَطْن
اأحمد �سوقي

ُع�شفورتاِن في الِحجــاِز َحلَّـتا على َفَنْن
ْن فــي خاِمٍل مَن الّريا�ــسِ ل َنٍد ول َح�شَ
ـْن َبينــا ُهما َتْنَتِجيــاِن �َشَحًرا علــى الُغ�شُ
مرَّ علــى اأَيـِْكِهما ريٌح �َشرى مــَن الَيَمْن
تــاِن فــي وعــاٍء ُممَتَهْن َحّيــا وقــاَل: ُدرَّ
لقــْد راأيُت حوَل �شنعاَء وفــي ِظلِّ َعَدْن
َيـــَزْن ِمــْن ذي  َبِقــيَّـٌة  كاأّنـها  َخـماِئــاًل 
ٌر والمــاُء �َشْهــٌد وَلَبْن الَحــبُّ فيهــا �ُشكَّ
هّيــا ارَكبانــي ناأِتها في �شاعٍة مــَن الّزمْن
يُر منُهنَّ الَفِطْن: قالْت لُه اإحداُهمــا والطَّ
َكْن يا ريُح اأنَت ابُن ال�ّشبيِل ما عرفَت ما ال�شَّ
َهْب جّنَة الُخْلِد اليمْن ل �شيَء َيْعِدُل الوطْن
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الوارِد  للّطيوِر  للمعلوماِت )الإنترنت(, وابحْث عْن �شوٍر  العاَلمّيِة  ال�ّشبكِة  اإلى  ُعْد   -
ها على ُزمالِئَك. ِذكُرها في ن�سِّ القراءِة, واعر�شْ

- ا�شنْع, بم�شاعدِة زمالِئَك ومعّلِمَك, طائرًة ورقّيًة, ثمَّ َتبيَّْن اآلّيَة َطَيراِنها, م�شتفيًدا مّما 
در�شَت في ن�سِّ الّطيوِر.

مْن روائِع الأ�سعاِر

النّ�شاُط

كْم ِمْن ُعهوٍد َعْذبٍة في َعْدوِة الوادي النَّ�شيْر
كانْت اأرقَّ مــَن الّزهوِر ومْن اأغاريِد الّطـيوْرْ 
با في ب�شمِة الّطفِل الَغريْر  ْحِر ال�شِّ واألــذَّ مْن �شِ

ْو�ِس الَمطـيْر اأيّـــاَم كانْت للحياِة َحــالوُة الرَّ
حـُر �شاطِئِه الُمنيْر وَطهارُة الَمْوِج الَجميِل و�شِ

َوَوداعــُة الُع�شفوِر بيَن جداوِل الماِء النَّميــْر 

روْر  اأيّاَم لــْم َنعرْف مَن الّدنيا �شوى َمَرِح ال�شُّ

 
وَتـَتـبُّـِع النَّْحِل الأنيِق وَقطِف تيجاِن الّزهـوْر

 وبناِء اأكــواِخ الّطفولِة تحَت اأع�شا�ِس الّطيوْر 
َم�شقوفًة بالورِد والأع�شاِب والَوَرِق الّن�شيـْر

وَنظلُّ نرك�ُس خلَف اأَ  �شراِب الَفرا�ِس الُم�شتطيْر 
َن�شدو ونرق�ــسُ كالبالبِل للحيــاِة  وللُحبوْر 
ونظــلُّ نقِفــُز اأْو ُنـَثـرِثــُر اأْو نغـّنــي اأْو َندوْر 

ل َن�شــاأُم الّلهَو الجميـَل ولي�َس ُيدرُكنا الُفتوْر 

اأبو القا�سم ال�سابّّي
مختاراٌت مْن لغِتنا الجميلِة
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الحّرّيُة والّت�سامُح

ا�شتمْع اإلى الّن�سِّ الّذي يقروؤُُه عليَك المعّلُم مْن كتيِِّب ُن�شو�ِس ال�شتماِع والإمالِء, 
ثمَّ اأجْب عِن الأ�شئلِة الآتيِة:

1- اأيَن كانْت اأولى الم�شاركاِت الأردنيَِّة في ُقّواِت حفِظ ال�ّشالِم؟
2- اإلَم تهدُف الم�شاركُة الأردنّيُة في ُقّواِت حفِظ ال�ّشالِم؟

؟ 3- ما َمَهّمُة َمعَهِد حفِظ ال�ّشالِم في الُقّواِت الم�شلَّحِة الأردنّيِة - الجي�ِس العربيِّ
4- ِبَم اّت�شفْت ُقّواُتنا الم�شلَّحُة في تلَك الم�شاركاِت؟

5- كيَف ُت�شِهُم الم�شاركُة في ُقّواِت حفِظ ال�ّشالِم في ترويِج الأردنِّ على م�شتوى 
العاَلِم؟

6- اقترْح عنواًنا منا�شًبا اآَخَر ِلما ا�شتمعَت اإليِه.

ال�ستماُع

الَوحدُة 
الّثالثُة
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اأّوًل: اأجْب عِن الأ�شئلِة الآتيِة:
1- هاِت مواقَف تمار�ُس فيها حّريَتَك ال�ّشخ�شّيَة.

َم ن�شيحًة اإلى زميِلَك للمحافظِة على ممتَلكاِت المدر�شِة؟ بُة ِلُتقدِّ 2- ما الّطريقُة المنا�شِ
3- َعلِّْق على كلٍّ مَن المواقِف الآتيِة:

اأ   - جعفٌر يحترُم م�شاعَر ُزمالِئِه. 
ب- ي�شتمُع حاتٌم لن�شيحِة الآَخريَن.

جـ -تتقبَُّل ديمُة الّراأَي الآَخَر.
ُح لغيِرهِ المجاَل للّتعبيِر عْن راأِيِه مْن غيِر ُمقاَطعٍة. د   - ُمحاِوٌر ُيف�شِ

4- ما الأ�شراُر المترّتبُة على منِع الإن�شاِن مْن ممار�شِة حّريّتِه؟
5- َمْن ُت�شاوُر لتعرَف حقوَقَك وواجباِتَك؟

6- ما راأُيَك في َمْن يعتدي على الآَخريَن ِبُحّجِة ممار�شِة حّريّتِه ال�ّشخ�شّيِة؟
ِث عْن حدوِد الحّرّيِة ال�ّشخ�شّيِة اّلتي ينبغي  ثانًيا: ا�شتِعْن باإجاباِت الأ�شئلِة ال�ّشابقِة للتحدُّ

ا مّما ياأتي: للفرِد اللتزاُم بها. ويمكُنَك ال�شتفادُة اأي�شً
قاَل ر�شوُل اهلِل : »مثُل القائم على حدوِد اهلِل والواقِع فيها كمثِل قـــوٍم ا�شَتَهموا  اأ   - 
هم اأ�شفَلها, فكان الّذيَن في اأ�شفِلهــا اإذا  هم اأعالها وبع�شُ على �شفينٍة فاأ�شاَب بع�شُ
وا على َمْن َفوَقهم, فقالوا: لو اأّنا َخَرْقنا في ن�شيِبنا َخْرًقا ولْم ُنوؤِْذ  ا�شَتَقوا مَن الماِء َمرُّ
َمن فوَقنا, فاإْن يتركوُهْم وما اأرادوا َهَلكوا جميًعا, واإْن اأخذوا على اأيديِهْم نَجوا, 
رواه البخاري ونَجوا جميًعا« 
قاَل الفيل�شوُف الفرن�شيُّ )مونتي�شكيو(: "تنتهي حّرّيُتَك عندما تبداأُ حّرّيُة الآَخريَن". ب - 

التّحّدُث
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ا  اأي�شً تعي�َس  اأْن  ولكْن  فقْط,  الأغالِل  مَن  ِر  الّتحرُّ َد  ُمجرَّ َيعني  ل  ا  ُحرًّ َتكوَن  "اأْن 
ُز فيها حّرّيَة الآَخريَن وتحترُمها". كلماٌت َتخَتِزُل ن�شاًل داَم نحَو ثالثيَن عاًما  حياًة ُتعزِّ
ليَن  المنا�شِ اأبرِز  واأحَد  للحّرّيِة,  رمًزا  ماندياّل  نيْل�شون  وال�ّشيا�شيُّ  ُل  المنا�شِ فيها  َبَح  اأ�شْ

والمقاِوميَن ل�شيا�شِة ال�شطهاِد.
ُوِلَد نيل�شون ماندياّل في )تراْن�شكي( بجنوِب اإفريقيا, و�ُشِجَن نحَو ثمانيٍة وع�شريَن 
عاًما, مْن اأجِل ق�شّيِة �َشعِبِه الُمطاِلِب بالم�شاواِة والحقِّ في الحّريِّة والحياِة الكريمِة على 
ِه, فقْد كاَن ُيوؤِْمُن باأنَّ نظاَم ال�شطهاِد �شي�شقُط ذاَت يوٍم واإْن َطغى وتجبََّر. وخرَج  اأر�شِ
ْجِن ليتوّلى حكَم البالِد, فاأر�شى الأُ�ُش�َس ال�ّشليمَة الّرا�شخَة  بعَد هذا الّزمِن الّطويِل مَن ال�شِّ
لقياِم دولٍة ديمقراطّيٍة. وفي فترِة ُحكِمِه �شِهَدْت جنوُب اإفريقيا انتقاًل كبيًرا مْن ُحكِم 

نيل�سون مانديل القراءُة
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الأقّلّيِة البي�شاِء اإلى حكِم الأغلبّيِة ال�ّشوداِء, وقْد ح�شَل على جائزِة نوبَل لل�ّشالِم وعلى 
رِف الجامعّيِة. العديِد مْن �َشهاداِت ال�شَّ

البي�شاِء  الأقّلّيِة  اأماَم محكمِة  ِه  نف�شِ عْن  الّدفاِع  في  ماندياّل  قاَلها  الّتي  العباراِت  مَن 
وِد, واأَدعو  اّلتي اأودَعْتُه ال�ّشجَن: "اإّنني اأنا�شلُ �شدَّ َهيَمنِة الِبي�ِس, واأنا�شُل �شدَّ َهيَمنِة ال�شُّ
اإلى الِقَيِم الّديمقراطّيِة والمجتَمِع الُحرِّ الّذي يتعاي�ُس فيِه الجميُع مًعا, وذاَك ما اآُمُل في 
رورِة - للموِت مْن اأجِلِه". وقْد هيَّاأَ لُه اهللُ  العي�ِس لتحقيِقِه, واأنا على ا�شتعداٍد - عنَد ال�شّ

اأْن ُيَحّقَق غايَتُه وُهَو على قيِد الحياِة.
وتقديًرا لكفاِحِه مْن اأجِل الّديمقراطّيِة, وفي �شعِيِه لن�شِر ثقافِة ال�ّشالِم في �شّتى اأرجاِء 
العاَلِم, اأعلَنِت الجمعّيُة العاّمُة لالأَُمِم المّتِحدِة يوَم الّثامَن ع�شَر مْن تّموَز )يوَم ماندياّل(؛ 
العاَلِم. كاَن َدوُرُه كبيًرا في  الّزعيُم الإفريقيُّ لق�شّيِة الحّرّيِة في  قّدَمُه هذا  لالحتفاِء بما 
)رحلتي  ال�ّشهيِر  كتاِبِه  في  ماندياّل  نيل�شون  يقوُل  اإْفريقيا,  جنوِب  في  ال�شِطهاِد  اإنهاِء 
ا تحَت  الّطويلُة مْن اأجِل الحّرّيِة(: " كنُت اأعلُم اأّنُه �شيجيُء اليوُم اّلذي اأَ�شيُر فيِه رُجاًل ُحرًّ
, فاإّنني اأ�شاًل اإن�شاٌن ُمتفائلٌ, وجزٌء مْن هذا الّتفاوؤِل  اأ�شّعِة ال�ّشم�ِس والُع�شُب تحَت َقدَميَّ

ُك قَدميِه اإلى الأماِم". اأْن يبقى الإن�شاُن يحرِّ
جنوِب  تاريِخ  في  نوٍر  مْن  بحروٍف  ا�شَمُه  ماندياّل  نيل�شون  الإفريقيُّ  الّزعيُم  �شّطَر 

اإفريقيا, و�شرَب اأروَع الأمثلِة في الكفاِح مْن اأجِل الحّرّيِة.

نيل�شون ماندياّل, رحلتي الّطويلُة مْن اأجِل الحّريِّة - بت�شّرف
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: ْف اإلى معجِمَك اللُّغويِّ 1- اأَ�شِ
في اأْو  الأ�شيِر  ُعُنِق  في  ُيْجَعُل  قيٌد  وهَو   ,) )ُغلٌّ جمُع   : اأْغـالٌل     -

         يديِهِ
- ال�شطهاُد: الّظلُم والقهُر

- اأر�شى       : اأقاَم وثّبَت
- هّياأَ           : اأعدَّ

2- َبيِّْن َمْعنى )�شرَب( في ُكلٍّ مَن الُجمِل الآتيِة:
اأ    - �شرَب ماندياّل اأروَع الأمثلِة في الّت�شحيِة.

ب- �شرَب الاّلعُب الكرَة بَقدِمِه.
جـ- �شرَب الّرجلُ في الأر�ِس بحًثا عِن الّرزِق.

المعجُم والّدللُة

اأثٌر  لها  كاَن  اّلتي  المعا�شرِة  العالمّيِة  ال�ّشخ�شّياِت  اأ�شهِر  من  واحدًة  الّن�سُّ  يتناوُل 
وا�شٌح في مجاِل الّتعاي�ِس والّت�شامِح, هَي �شخ�شّيُة )نيل�شون ماندياّل(, فقْد اآمَن بالحّرّيِة 
لل�ّشعوِب جميِعها, وكافَح مْن اأجِل محاربِة ال�شطهاِد, و�شاعَد على ن�شِر ثقافِة ال�ّشالِم. 

ومْن اأهمِّ ما يّت�شُف بِه هذا الّرجلُ: الّتفاوؤلُ, وقّوُة الإرادِة.

ج�وُّ النّ�سِّ
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4- ا�شتنِتـْج مَن ال�ّشياِق معانَي الكلماِت الّتي تحتها خطٌّ في الُجمِل الآتيِة:
اأ   - هّياَأ لُه اهللُ اأْن ُيحّقَق غايَتُه وهَو على َقيِد الحياِة.

ب- �شعى ماندياّل لن�شِر ثقافِة ال�ّشالِم في �شّتى اأرجاِء العاَلِم.
جـ- اأُْعِلَن يوُم الّثامَن ع�شَر مْن تّموَز لالحتفاِء بما قّدَمُه ماندياّل لق�شّيِة الحّريِّة في 

العاَلِم.
5- امالأَ الفراَغ في الُجمِل الآتيِة بكلمٍة منا�شبٍة مّما بيَن القو�َشيِن:

)ال�ّشالِم, ال�ّشليُم, �شالًما, ال�ّشالمُة(.
اأ   - عاَد الم�شافُر ................ اإلى وطِنِه.

ب- العقُل ................ زينُة المرِء.
جـ- تدعو ر�شالُة عّماَن اإلى ................ والِوئاِم بيَن ال�ّشعوِب.

رِة لديَك, وتعّرْف معنى كلٍّ مَن الكلماِت الآتيِة: 6- ُعْد اإلى اأحِد المعاجِم المتي�شِّ
تختِزُل, الّرا�شخُة, َتَجبََّر

ا�شتبدَّ في الّظلِم
�شّجَل
�شيطرٌة
اأجمُل
ٌع َتوا�شُ

�شّطَر

هيمنٌة

اأروُع

طغى

ْل بيَن الكلمِة في العموِد الأّوِل, وما ينا�شُب معناها في العموِد الّثاني: 3- �شِ
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؟ 1- ما الفكرُة الّرئي�شُة الّتي يتناوُلها الّن�سُّ
2- ما المق�شوُد بقوِل ماندياّل:

ا  ِر مَن الأغالِل فقْط, ولكْن اأْن تعي�َس اأي�شً َد الّتحرُّ ا ل يعني مجرَّ اأ   - "اأْن تكوَن ُحرًّ
ُز فيها حّرّيَة الآَخريَن وتحترُمها". حياًة ُتعزِّ

ب- "وجزٌء مْن هذا الّتفاوؤِل اأْن يبقى الإن�شاُن يحّرُك قَدميِه اإلى الأماِم".
3- لماذا �ُشِجَن نيل�شون ماندياّل؟

4- �شّنِف الِقَيَم الآتيَة اإلى ِقَيٍم اإيجابّيٍة وقيمٍ �شلبّيٍة:
الحّرّيُة, الَهْيَمنُة, الّديمقراطّيُة, ال�شطهاُد, ال�ّشالُم

5- هاِت مثاَليِن مَن الّن�سِّ يدّلِن على تقديِر العاَلِم لماندياّل.
6- ِبَم ت�شُف ماندياّل؟ ولماذا؟

�ِس الإنجازاِت الّتي حّققها ماندياّل لبالِدِه وللعاَلِم. 7- لخِّ
8- بَم �شّبَه الكاتُب الحروَف في جملِة "�شّطَر ماندياّل ا�شَمُه بحروٍف مْن نوٍر"؟

الفهُم وال�ستيعاُب والتّحليُل
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ميُر مْن اأنواِع الَمعِرفِة: ال�سّ
األمثلُة

1- �شارَك �شادي في معِر�ِس الفنوِن, فُهَو فّناٌن بارٌع.
2- عبيُر واأمُل متعاونتاِن, وُهما ُتنجزاِن تقريَر الّتجاِرِب الِعلمّية بتميٍُّز.

3- �شامٌر وعالٌء وهيثٌم طاّلٌب مجتهدوَن, وهْم اأع�شاٌء في نادي الك�ّشافِة.
4- الأّمُة الحّيُة هَي الّتي ت�شعى لخيِر الب�شريِّة.

ـيوُف واأنَت ربُّ المنـزِل 5- يـا �شيَفنا لـْو ُزرَتـنا لوجـدَتـنا          نْحُن ال�شّ
6- يا �شديقي, اإيّاَك اأق�شُد عنَد الحاجِة.

َف بـ )األ( مْن اأنواِع المعارِف, وفي هذا الّدر�ِس  تعّرفَت في ما �شبَق اأنَّ العَلَم والمعرَّ
ميُر. �شتتعّرُف نوًعا اآَخَر, وهَو ال�شّ

ة, �شيف, رجل( في  لحِظ الكلماِت )�شادي, عبير, اأمل, �شامر, عالء, هيثم, الأمَّ
اأّنها  , تجْد  اّلتي تحَتها خطٌّ اإلى الكلماِت  اأ�شماٌء ظاهرٌة. ثمَّ انظْر  اإّنها  ال�ّشابقِة,  الأمثلِة 
تعوُد على تلَك الأ�شماِء الّظاهرِة وُتغني عْن اإعادِة ِذكِرها, فـ )ُهَو( في المثاِل الأّوِل حلَّ 
محلَّ ال�شِم الّظاهِر)�شادي(, و )ُهما( في المثاِل الّثاني حلَّ محلَّ ال�شَميِن )عبير, اأمل(, 
المثاِل  الأ�شماِء )�شامر, عالء, هيثم(, وفي  )ُهْم( محلَّ  فقْد حلَّ  الّثالِث  المثاِل  اأّما في 
الّرابِع حلَّ )ِهَي( محلَّ ال�شِم )الأُّمة(, و )اأنَت( في المثاِل الخام�ِس حلَّ محلَّ )�شيفنا(, 

المناق�سُة

التّراكيُب والأ�ساليُب اللُّغويُّة
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لَة في كلٍّ مّما ياأتي:  مائَر الُمنف�شِ 1- عّيِن ال�شّ
)�شورة الّنحل: 128( اأ    - قاَل تعالى: {                   }  

ب- قاَل ب�شارُة الخورّي:
نحُن ال�ّشباُب لنا الغُد             وَمـْجــُدُه الُمخـــلَّـُد

جـ- قاَل الَفَرْزَدُق ُمخاطًبا الّذئَب:
فلّما دنا قلُت اْدُن دوَنَك اإّنني            واإيّـاَك في زادي َلُم�شتِركاِن

د  - قاَل ر�شيُد اأيّوب ُمخاطًبا غديَر ماٍء:
اإّنــما اأنَت اإلى البــحِر تــعوْد             واأنا هيهاَت َعْودي للّديــاْر

التّدريباُت

و)اإّياك( حلَّ محلَّ )�شديقي( في المثاِل ال�ّشاد�ِس. والكلمُة اّلتي تعوُد على ا�شٍم ظاهٍر 
ميُر مَن المعارِف. ميَر, وال�شّ وُتغني عْن اإعادِة ِذكرِه ُت�شّمى ال�شّ

ُمتَّ�شلًة  تكوُن  وقْد  ال�ّشابقِة,  مائِر  ال�شّ حاُل  هو  كما  لًة  ُمنف�شِ تكوُن  قْد  مائُر  وال�شّ
الخام�ِس,  المثاِل  في  وجدَت(  زرَت,  )�شيف,  بالكلماِت  المّت�شِل  )نا(  ميِر  كال�شّ
ا مَن  مائُر اأي�شً ميِر )الياء( المّت�شِل بكلمِة )�شديق( في المثاِل ال�ّشاد�ِس. وهذِه ال�شّ وال�شّ
ميِر )الياء( في )�شديقي( حلَّ محلَّ  ميُر )نا( حلَّ محلَّ الُمتكلِِّم, وال�شّ المعارِف, فال�شّ

ا, واأَغنى عن اإعادِة ِذكِرِه. المتكّلم اأي�شً
ميُر ا�شٌم َيِحلُّ محلَّ ال�شِم الّظاهِر, وُيْغني عْن اإعادِة ِذكرِه, وهَو اأحُد اأنواِع  اإًذا, ال�شّ

المعارِف. 
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ِر اإلى المفرِد الموؤنَِّث وجمِع الموؤنَِّث, وغيِّْر  2- حّوِل الجملَة الآتيَة مَن المفرِد المذكَّ
ما يلزُم:

هو �شاعٌر ُمرَهُف الإح�شا�ِس.
- هَي ........................................        - هنَّ ........................................

, هَي, ُهما, ُهَو, اأنُتم(: 3- امالأَ الفراَغ في ما ياأتي ب�شميٍر منا�شٍب )هْم, اأنتنَّ
عاَب.  اأ   - ........... تتحّدوَن ال�شّ

ب- ........... يعتنياِن باأزهاِر الحديقِة.
فاٌت ن�شيطاٌت. جـ- ........... موظَّ
د  - ........... يوؤّدي عمَلُه باإتقاٍن.

هـ - ........... يحافظوَن على الهدوِء في الم�شت�شفى.
ميَر بالأ�شماِء الّظاهرِة في الُجمِل الآتيِة: 4- ا�شتبدِل ال�شّ

اأ   - المتنّبي والُبحتريُّ �شاعراِن.
ب- َيَزُن َي�شَغُل وقَت فراِغِه بالقراءِة.

جـ- الّزرقاُء مدينٌة اأردنّيٌة كبيرٌة.
, �شعراُء اأردنّيوَن. , وحيدُر محمود, وحبيب الّزيوديُّ د  - عبدالمنعم الّرفاعيُّ

ميَر الُمّت�شَل في ما ياأتي: 5- مّيِز ال�شّ
اأ   - لينا لعبٌة ريا�شّيٌة ماهرٌة.

؛ فنظَر المعّلُم اإلينا باإعجاٍب. ب- انتهى الم�شهُد الّتمثيليُّ
جـ- ا�شتْقَبْلنا وفًدا مَن القت�شاِدّييَن.

مائَر الآتيَة في ُجمٍل مفيدٍة مْن تعبيِرَك: 6- ا�ْشَتْخِدِم ال�شّ
, هَو, اأنتْم هنَّ
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) َك�سُر همزِة )اإنَّ
األمثلُة

1- اإنَّ الّتعليَم مْن حقوِق الإن�شاِن.
2- دّقاُت قلِب المرِء قائلٌة لُه:               اإنَّ الحـياَة دقائـٌق وثواٍن

ٌر. 3- واهلِل, اإنَّ الحقَّ ُمنت�شِ

الكتابُة

( في الُجمِل ال�ّشابقِة وجدَت همزَتُه مك�شورًة, واإذا  اإذا تاأّملَت حرَف الّتوكيِد )اإنَّ
َرْت  ( في كلٍّ منها, فقْد ُك�شِ اأنعمَت الّنظَر في الُجمِل وجدَت اأنَّ ثّمَة �شبًبا لك�شِر همزِة )اإنَّ
َرْت  ( في الجملِة الأولى؛ لأّنها جاءْت في بدايِة الكالِم, وفي الجملِة الّثانيِة ُك�شِ همزُة )اإنَّ
َرْت؛ لأنَّها جاءْت  (؛ لأّنها جاءْت بعَد القوِل )قاِئلة(, وفي الجملِة الّثالثِة ُك�شِ همزُة )اإنَّ

ِم )واهلِل(. بعَد الَق�شَ
( وجوًبا اإذا جاءْت في بدايِة الكالِم, واإذا وقعْت بعَد الَقوِل,  ُر همزُة )اإنَّ اإًذا, ُتـكْ�شَ

ِم. واإذا وقعْت بعَد الَق�شَ

المناق�سُة
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( في كلٍّ مّما ياأتي:  1- َبيِّْن �شبَب ك�شِر همزِة )اإنَّ
اأ   - واهلِل, اإنَّ كلمًة طّيَبًة لأَْثَمُر مْن فعٍل خبيٍث.

ب- اإنَّ الّنقا�َس الهادَف يوؤّدي اإلى الّتفاِق.
:) , اأنَّ 2- امالأَ الفراَغ  في الُجمِل الآتيِة بما ينا�شُبُه مْن )اإنَّ

َد َمْدعاُة النُّفوِر. اأ   - قالِت الُحَكماُء: ......... الّت�شدُّ
ب- َيْذُكُر اأهُل الَحيِّ ......... زيًدا �شادٌق.

جـ- ......... الأخالَق الحميدَة عنواُن المجِد وال�ّشرِف.
د  - اأ�شعَد الح�شوَر ......... الحفَل بهيٌج.

هـ -......... العدَل اأ�شا�ُس الُحْكِم.  
ًنا. ُب المرَء ِذكًرا َح�شَ و  - عرفُت ......... الجوَد ُيك�شِ

بَر جميٌل.     ز  - واهلِل, ......... ال�شّ
( المك�شورَة الهمزِة في ثالِث ُجمٍل مْن تعبيِرَك, على اأْن َتكوَن في الأولى  ْف )اإنَّ 3- َوظِّ

ِم. في بدايِة الكالِم, وفي الّثانيِة بعَد القوِل, وفي الّثالثِة بعَد الَق�شَ

التّدريباُت

اكتْب ما ُيمليِه عليَك المعّلُم من كتيِِّب ن�شو�ِس ال�شتماِع والإمالِء.

الإمالُء
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الوطِن في تما�شِك المجتمِع,  اأبناِء  بيَن  الّت�شامِح  اأهّمّيِة  اكتْب مو�شوًعا تعبيريًّا عْن 
عَة, بعَد الإجابِة عّما ياأتي: م�شتخدًما الأ�شاليَب اللُّغويَّة المتنوِّ

1- بّيْن راأَيَك في المواقِف الآتيِة:
اأ    - اأ�شاَء �شخ�ٌس اإلى زميلِه ف�شامَحُه.

ًقا, فاأخَذُه �شاحُبُه من غيِر تعليٍق. ب- اأعاَر بالٌل زميَلُه كتاًبا, فاأعاَدُه ُممزَّ
داِدِه تنازَل الّتاجُر عْن حّقِه. جـ- ا�شتداَن اأمجُد مْن تاجٍر ماًل, وحيَن ح�شَر ِل�شَ

د  - ذهَب خالٌد اإلى المحكمِة للّتناُزِل عْن ق�شّيٍة �شدَّ خ�شِمِه.
2- اذكْر اأمثلًة على الّت�شامِح بيَن اأبناِء المجتمِع.

3- هاِت فائدَتيِن للّت�شامِح بيَن الّنا�ِس.
يمكُنَك اأَْن ت�شتفيَد في كتابتَك مّما ياأتي:  

1 - قاَل تعالى: {
{                     

)�شورة اآل عمران: 159(  

2- مَن الأقواِل الماأثورِة:
اأ    - "اإذا قابْلَت الإ�شاءَة بالإ�شاءِة, َفَمتى تنتهي الإ�شاءُة"؟ )غاندي(

ب- "الّنفو�ُس الكبيرُة وحَدها تعرُف كيَف ُت�شامُح". )جواهر اآل نهرو(

التّعبيُر
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العاَلميِّ  الإعالِن  عِن  وابحْث  )الإنترنت(,  للمعلوماِت  العالمّيِة  ال�ّشبكِة  اإلى  ُعْد 
وال�ّشابعَة,  والخام�شَة,  والّثالثَة,  الأولى,   : الموادَّ دفتِرَك  في  ْن  ودوِّ الإن�شاِن,  لحقوِق 

واقراأْ ما تو�شلَت اإليِه اأماَم زمالِئَك.

ٌة في التّ�سامِح ق�سّ

النّ�شاُط

ديُق.  َرَبُه ال�شّ حراِء, فتجادل حّتى �شَ كاَن �شابٌّ و�شديُقُه يرتحالِن عبَر ال�شّ
, لكّنُه لْم ينِطْق بكلمٍة واحدٍة, وكتَب على الّرماِل:"اليوَم �شرَبني  تاألَّم ال�ّشابُّ

اأعزُّ اأ�شدقائي".
ا�شتمرَّ الثناِن في رحلتِهما اإلى اأْن َوَجدا واحًة �شغيرًة, فقّررا اأْن ياأُخذا ِق�شًطا 
مَن الّراحِة عنَد تلَك الواحِة, ويتناول ما لديِهما مْن طعاٍم و�شراٍب. في اأثناِء ذلَك 
ديُق  كِة, َفاأخَذ ينادي �شديَقُه طالًبا نجدَتُه, فبادَر ال�شّ َعِلَق ال�ّشابُّ في الّرماِل المتحرِّ
اإلى اإنقاذِه, وبذَل في ذلَك ُجهًدا كبيًرا, وبعَد اأْن نجا مَن الموِت كتَب على قطعٍة 
ديُق: لماذا كتبَت على  خِر: "اليوَم اأعزُّ اأ�شدقائي اأنقَذ حياتي", ف�شاأَلُه ال�شّ مَن ال�شّ
حّتى  فاأجاَبُه:  خِر؟  ال�شّ على  كتبَت  اأنقذُتَك  حيَن  والآَن  �شربُتَك,  حيَن  الّرماِل 
َتْمُحَو رياُح الّت�شامِح الأذى فال نعوُد نتذّكُرُه, اأّما المعروُف فاإنَّنا نحبُّ اأْن نتذّكَرُه 

دائًما فال تمحوُه الّرياُح.

محمد منيزل النعيمي, مجلة الأمن العام - بت�شّرف 

قرأُت لَك
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قيمُة الَعمِل

ا�شتمْع اإلى الّن�سِّ الّذي يقروؤُُه عليَك المعّلُم مْن كتيِِّب ُن�شو�ِس ال�شتماِع والإمالِء, 
ثمَّ اأجْب عِن الأ�شئلِة الآتيِة:

ِتهم وازدهاِرها؟ 1- كيَف ُي�شِهُم اأبناُء الأُّمِة في نه�شِة اأُمَّ
ْح ذلَك. 2- بالعمِل يحفُظ الإن�شاُن كرامَتُه, و�شّ

ِه واإْن َتِعَب في عمِلِه؟ 3- ِلَم ي�شعُر العامُل بالّر�شا عْن نف�شِ
ُز العمُل روَح الّتعاوِن في المجتمِع؟ 4- كيَف ُيعزِّ

حياِتَك  في  القوَل  هذا  ُتَطبُِّق  كيَف  الَغِد",  اإلى  اليوِم  عمَل  ْل  توؤجِّ "ل  ُيقاُل:   -5
العاّمِة؟

ال�ستماُع

الَوحدُة 
الّرابعُة
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اأّوًل: اأجْب عِن الأ�شئلِة الآتيِة:
1- اذكْر ِحرفًة يدوّيًة تناُل اإعجاَبَك.

2- بيِّْن ميزاِت هذِه الِحرفِة مْن حيُث:
اأ   - َدوُرها في تحقيِق رفاهيِة المجتمِع

ب- اإمكانّيُة الإبداِع فيها
جـ - المردوُد الماّديُّ ِلُمحترِفها

3- اأَْبِد راأَيَك في كلٍّ مّما ياأتي:
اأ   - وجوُد الم�شاغِل الِحْرفّيِة داخَل المناطِق ال�ّشكنّيِة.
ب- حبُّ الِحرفِة اليدويِّة مْن اأهمِّ اأ�شباِب الإبداِع فيها.

ثانًيا: ا�شتعْن باإجاباِت الأ�شئلِة ال�ّشابقِة للّتحّدِث في مو�شوِع )ِحرفٌة اأعَجَبْتني(. ويمكُنَك 
ا مْن قوِل ال�ّشاعِر: ال�شتفادُة اأي�شً

ا واكِت�شابا اأَيُّهـــا الُعّمــال اأَْفـنـــوا الُعْمـَر َكدًّ
ْت َيبابا واعُمروا الأر�َس َفَلول �َشْعُيُكم اأَْم�شَ

التّحّدُث
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الأَيدي الماهرُة القراءُة

عبد العزيز عتيق

يتحّدُث الّن�سُّ عِن الُعّماِل اأ�شحاِب الأيدي الماهرِة, وَدوِرهم في خدمِة المجتمِع, 
وبناِء الوطِن واإعماِرِه, وتحقيِق رفاِهَيِة الإن�شاِن.

عبد العزيز عتيق �شاعٌر ِم�شريٌّ معا�شٌر, عمَل اأ�شتاًذا جامعيًّا في جامعتِي: القاهرِة, 
وبيروِت العربّيِة. ومْن دواويِنِه ال�ّشعريِّة: ديواُن عتقي, واأحالُم الّنخيِل.

ج�وُّ النّ�سِّ

التّعريُف بال�ّساعِر

ـا ِباأَْيدينــا َجَعْلنــا الأَر�َس َرْو�شً

وكـّنا في الَحيــاِة ُبــناَة َمـْجــٍد

ُق�شــوًرا بهــا  ُيقيـُم  َمـْن  فِمّنــا 

واأَر�َشْينــا علـى المـاِء الَجواري

واأَجَرينــا الُبخاَر علـى َحديـــٍد

ِل�شابحـاٍت الف�شــاَء  ْرنــا  و�َشخَّ

َنعيــٍم فـي  ِمّنـا  الّنـا�ُس  فعــا�َس 

َجمـــال َمعاِلَمهـــا  ـَ�ْشـنــا  واأَْلـب

ِن�شــال َمـعيـ�شـَتـنـا  ـْيـنــا  وَق�شَّ

َي الأر�ِس احِتمـال َتـفوُق َروا�شِ

ِتـــِه ِجبــــال فـ�شـاَرْت فـوَق ُلجَّ

وانـِتـقـال َجــْريًـا  الـّريـَح  َفـَبـزَّ 

َعَلْوَن على ال�ّشحاِب وقـْد َتعالى

ُمـحــال َقْبــاًل  َمــنـاُلـُه  وكـاَن 
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: ْف اإلى معجِمَك اللُّغويِّ 1- اأَ�شِ
- َروا�شي الأر�ِس: مفرُدها )الّرا�شي(, وهو الّثابُت الّرا�شُخ, والمق�شوُد الجباُل

َر َر               : َي�شَّ - �َشخَّ
- َبــزَّ                  : فاَق و�شَبَق

- اللُّّجُة               : مياُه البحِر واأمواُجُه
ُفُن - الَجواري         : مفرُدها )الجاريُة(, والمق�شوُد ال�شُّ
ْق في الَمْعنى بيَن الَكِلماِت الّتي َتْحَتها َخطٌّ في ما ياأتي: 2- َفرِّ

اأ    - واأَْلَب�ْشنا معاِلَمها َجمال.
اأَْلَب�َس الأمُر على الباحِث.
ب- فمّنا َمْن ُيقيُم بها ُق�شوًرا.

ُيقيُم لوؤيٌّ في َمنِطقِة جبِل عّماَن.
3- ا�ْشَتْنِتـْج َمْعنى كلمِة )َتعالى( مَن ال�ّشياِق:

و�َشّخْرنا ال�ّشماَء ِل�شاِبحاٍت             َعَلْوَن على ال�ّشحاِب وقْد َتعالى
4- ما مفرُد كلٍّ مَن الكلمَتيِن الآتيَتيِن: ُبناٌة, �شابحاٌت؟

5- معنى كلمِة )مناٌل( في البيِت الأخيِر:
اأ   - ا�شُم فتاٍة             ب- تحقيٌق             جـ - �شهٌل
6- ا�شتخرْج مَن الّن�سِّ كلماٍت تنا�شُب في معناها ما ياأتي:

م�شتحيٌل, حديقٌة, ثبََّت

المعجُم والّدللُة
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1- ما الفكرُة العاّمُة في الق�شيدِة؟
ميِر )نا( في الق�شيدِة؟ 2- ما دللُة تكراِر ال�شّ

3- اذكْر اإنجاَزيِن لأ�شحاِب الأيدي الماهرِة, كما ورَد في البيَتيِن: الّرابِع, والخام�ِس.
ِد البيَت اّلذي يت�شّمُن كالًّ مَن المعاني الآتيِة: 4- حدِّ

وؤوِب. اأ   - اأ�شحاُب الأيدي الماهرِة يرفعوَن َقْدَر اأوطاِنهم ِبَعمِلهم الدَّ
ب- الّطائرُة واحدٌة مْن اأهمِّ اإنجازاِت الع�شِر الحديِث.

جـ- اأ�شحاُب الأيدي الماهرِة ُي�شيِّدوَن الُق�شوَر والمبانَي العظيمَة.
5- ِبَم �شّبَه ال�ّشاعُر كالًّ ِمَن:

اأ   - )الَجمال( في البيِت الأّوِل
ب- )الَمْجد( في البيِت الّثاني
ُفن( في البيِت الّرابِع جـ- )ال�شُّ

ا". ْح َجماَل الّت�شويِر في قوِل ال�ّشاعِر: "باأَْيدينا َجَعْلنا الأر�َس َرْو�شً 6- و�شّ
7- ما اأثُر اأ�شحاِب الأيدي الماهرِة في رفاِهَيِة المجتمِع, كما ورَد في البيِت الأخيِر؟

8- وازْن بيَن حياِة الّنا�ِس قديًما وحديًثا مْن حيُث: ال�ّشكُن, والموا�شالُت.

الفهُم وال�ستيعاُب والتّحليُل
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من اأنواِع الَمعِرفِة: ا�سُم الإ�سارِة
األمثلُة

1- قاَل تعالى: {                                                }  )�شورة يو�شف:108(
ُغَر في اأعُيِن الّنا�ِس". 2- قالْت رواُن: "المغروُر مثُل هذا الّطائِر في ال�ّشماِء, كّلما ارتفَع �شَ

3- تلَك البت�شامُة تفتُح لَك قلوَب الآَخريَن.
4- ُيقاُل: "حياُتَك َقْو�شاِن مملوٌء ما بينُهما: الأّوُل ميالُدك, والّثاني موُتَك. ف�شْع ما بيَن 

هَذيِن القو�َشيِن �شيًئا مفيًدا لَك وللّنا�ِس". 
ْت هاتاِن الُمهنِد�شتاِن م�شروَعُهما. 5- ناَق�شَ

6- هوؤلِء طاّلٌب ُمثابروَن, واأولئَك طالباٌت مجتهداٌت.
7- ذلَك الب�شتاُن َتفوُح منُه رائحُة البرتقاِل.

التّراكيُب والأ�ساليُب اللُّغويُّة

اأ�شماٌء  ِهَي  لهذا  معروٍف؛  ُمعيٍَّن  على  تدلُّ  تجْدها  خطٌّ  تحَتها  الّتي  الأ�شماَء  تاأّمِل 
معارُف, فاإذا قيل: )هذه �شبيلي( فاإنَّ كلمَة )هذه( ت�شيُر اإلى �شبيل بعينها, و )هذا( ت�شيُر 
اإلى )طائر( بعينه, و )تلَك( ت�شيُر اإلى )ابت�شامة( بَعيِنها, و )هَذيِن ( ت�شيُر اإلى)قو�َشيِن ( 
بعيِنهما, و )هاتاِن( ت�شيُر اإلى ......, و )هوؤلِء( ......, و )اأولئَك( ......, و )ذلَك( ......, 

وال�شُم الّذي ي�شيُر اإلى �شخ�ٍس اأْو �شيٍء ُمعيٍَّن ُي�شّمى ا�شَم اإ�شارٍة.
القو�َشيِن,  البت�شامة,  الطائر,  )�شبيل,  اإليها  اأُ�شيَر  الّتي  الأ�شماِء  اإلى  نظرَت  واإذا 
المهند�شتاِن, طاّلب, طالبات, الب�شتان( �َشُهَل عليَك معرفُة ما كاَن مْن اأ�شماِء الإ�شارِة 

المناق�سُة
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1- �شْع مكاَن )هذِه( اأ�شماَء الإ�شارِة الآتيَة, وغّيْر ما يلزُم:
)هاتاِن, هذاِن, اأولئَك, ذلَك(

فٌة اأمينٌة في عمِلها. هذِه موظَّ
ِر اإلى �شيغِة الموؤنَِّث, وغّير ما يلزُم: 2- حّوْل ما تحَتُه خطٌّ في ما ياأتي مْن �شيغِة المذكَّ

اأ   - كّرَمِت المدر�شُة هذا الّطالَب على جهوِدِه في حفِظ الّنظاِم.
َحفيَّيِن حيَن حّررا الخبَر. ب- اأعجَبني اأ�شلوُب هَذيِن ال�شَّ

جـ- قاَل الّطبيُب المناوُب: ا�شتدِع هوؤلِء الُم�شِعفيَن اإلى غرفِة الّطوارى.
3- امالأَ الفراَغ با�شٍم منا�شٍب في كلِّ جملٍة مَن الُجمِل الآتيِة: 

اأ   - تلَك ........... كالُمها لطيٌف.
ّقوَن الّطريَق اإلى القريِة الّنائيِة. ب- اأولئَك ........... َي�شُ

جـ- ذلَك ........... �شوُتُه َعْذٌب.
د  - هوؤلِء ........... َيْعَمْلَن في تطريِز الّثياِب.

هـ - هاتاِن ........... ُتقّدماِن اختراعاٍت مفيدًة لالإن�شانّيِة.

التّدريباُت

ِء

ر )هَذيِن(,  ِر )هذا, ذلَك(, والمفرِد الموؤنَِّث )هذِه, تلَك(, والمثّنى المذكَّ للمفرِد المذكَّ
ا�شَم  باأنَّ  علًما  اأولئَك(.  )هوؤلِء,  والإناِث  الّذكوِر  وجمِع  )هاتيِن(,  الموؤنَِّث  والمّثنى 
والجرِّ  النَّ�شِب,  حالَتِي:  وفي  )هذاِن(,  الّرفِع  حالِة  في  يكوُن  ِر  المذكَّ للمثّنى  الإ�شارِة 
الّن�شِب,  حاَلَتِي:  في  و)هاَتيِن(  الّرفِع,  حالة  في  )هاتاِن(  الموؤنَِّث  وللمثّنى  )هَذيِن(, 

؛ لأّنهما ُيلَحقاِن بالمثّنى. والجرِّ
اإًذا, ا�شُم الإ�شارِة ا�شٌم معرفٌة ي�شيُر اإلى �شخ�ٍس اأو �شيٍء ُمعيٍَّن. واأ�شماُء الإ�شارِة ِهَي: 

هذا, هذِه, ذلَك, تلَك, هذاِن )هَذيِن (, هاتاِن )هاَتيِن (, هوؤلِء, اأولئَك.
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ِف الأ�شماَء الآتيَة في ُجمٍل مفيدٍة مْن تعبيِرَك م�شتخدًما ا�شَم الإ�شارِة المنا�شَب  4- َوظِّ
لكلٍّ منها:

بُة, الُم�شيفاُت, الّطفُل( )الاّلعبوَن, المدرِّ

ُمراَجعٌة

) طِة، وَك�ْسُر همزِة )اإنَّ حالٌت ا�ستثنائيٌّة في كتابِة الهمزِة المتو�سِّ

طِة: 1- امالأَ الفراَغ في الُجمِل الآتيِة بال�ّشكِل المنا�شِب للهمزِة المتو�شِّ
َك مْن اأ�شمى الأعماِل الّدالِة على الُمرو...ِة. اأ   - عفُوَك عْن اإ�شا...ِة عدوِّ

: ب- قاَل اأبو البقاِء الّرنديُّ
ُه زمٌن �شا...ْتُه اأزماُن ِهَي الأموُر كما �شاهْدَتها ُدَوٌل             َمْن �َشرَّ

جـ- َفْلُنحافْظ على نظافِة البْيـ...ـِة.
د  - هنْيـ...ـًا لنا بُقّواِتنا الم�شلَّحِة ُحماِة الوطِن.

هـ - يعمُل المهند�شوَن البارعوَن على توفيِر اإ�شا...ٍة طبيعّيٍة في المباني.
ِك اأماَم جهاِز الحا�شوِب. و  - انتبهي ِلَهْيـ...ـِة ُجلو�شِ

حيحِة: ْب, في دفتِرَك, الكلماِت الآتيَة مَع ُمراعاِة كتابِة الهمزِة ب�شورِتها ال�شّ 2- َركِّ
)َت, �س, ا, َء, ل(, )َت, �س, ا, ُء, ل(, ) ُم, َت, �س, ا, ِء, ل(

)َم, ر, ْي, ًء, ا(, )َه, ن, ا, َء, ة(, )ِم, ء, ا, ت(, )ُف, ء, ا, د(

الكتابُة
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( في كلٍّ مّما ياأتي: 3- َعلِّْل ك�شَر همزِة )اإنَّ
اأ   - اإنَّ الآماَل العظيمَة َت�شَنُع العظماَء.

ب- واهلِل, اإنَّ الَجماَل َجماُل الّنْف�ِس.
جـ- افتتَح الوزيُر الحتفاَل قائاًل: اإنَّ الم�شتقبَل زاهٌر باأبناِء الوطِن.

4- امالأَ الفراَغ في ما ياأتي بالّر�شِم المنا�شِب للهمزِة:
يقولوَن: في ف�شِل الّربيِع َتــ...َن�ُس النُّفو�ُس بالنُّفو�ِس, وتمتِلُئ الحدا...ـُق بجماعاِت 
ـَوُر  بَنْف�شي. وهـِل ال�شُّ اأَْخـلو فيها  الّتي  ال�ّشـاعاِت عندي تلَك  اأنـا فاأجـمَل  اأّمـا  الّطـيِر, 

ـ...ـيلٌة لحقائِق هذا الكوِن وبدا...ـِعِه؟ والَهْيـ...ـاُت الّتي َتموُج ِبها ُعقوُلنا اإّل ُر�شوٌم �شَ

اكتْب ما ُيمليِه عليَك المعّلُم من كتيِِّب ن�شو�ِس ال�شتماِع والإمالِء.

الإمالُء

َتتعالى  اأ�شواُتُهْم  الّزيتوِن,  اأ�شجاِر  بيَن  الأ�شدقاُء  اجتمَع  واِدعٍة  بعيدٍة  قريٍة  في 
ِحِك, و�شيقاُنُهْم ل تنفكُّ ُتطِلُق ِعناَنها للّريِح وُهْم يلعبوَن ُلعبَة الختباِء .......... بال�شَّ

ة الق�شيرِة  ِة ال�ّشابقِة م�شّمًنا فيها عنا�شَر الق�شّ اكتْب - ِمْن َوْحِي خياِلَك - تتّمًة للق�شّ
عَة. ا�شتعْن بالأفكاِر الآتيِة: التي تعّرْفَتها, ُم�شتخِدًما الأ�شاليَب اللُّغوّيَة المتنوِّ

1- َكِبَر الأطفاُل وتباعدْت اأماكُنُهم.
2- عمَل كلُّ واحٍد مَن الأ�شدقاِء في ِحرفٍة اأََحبَّها.

3- التقى الأ�شدقاُء عْن طريِق اأحِد المواقِع الإلكترونّيِة.
4- ا�شتعاَد الأ�شدقاُء ذكرياِت الّطفولِة.

5- رّتَب الأ�شدقاُء موعًدا لّلقاِء في ب�شتاِن الّزيتوِن.

التّعبيُر
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اأَْهاًل ِبُعّماِل الِبالِد

مختاراٌت مْن لغِتنا الجميلِة

عبد الكريم الكرمي

ــُهـــْم �شـيــًبـــا َوُمــــــْردا اأَهـــاًل ِبُعــّمـــاِل الِبـــالِد  َنــُزفُّ
اأَْنُتْم اإِذا اْحَمــــرَّ الَحـديــــُد ُحـماُتـهــا �َشْهـــاًل َوَنْجــــدا
ْوَن َعــّدا َتَتــاأَلَّــقـــوَن َكــــواِكَب الَبـْطحــــاِء ل ُتـــْحـ�شَ
َتـْبـنــوَن تـاريــَخ الِجهـــاِد َوَتــْرَفـعـــــوَن َعــَلـْيِه َبـْنــــدا
َمــــــْن ِمْثــُلُكْم ِعْنــــَد اللِّقــا اأَْعــلى َيــًدا َواأََعــزُّ ُجْنــدا؟
َعــــَرُق الِجـبــــاِه ُنحيُلـــُه َفــــْوَق الثَّـــرى ِم�ْشًكــا َوَنّدا
ُه فـي الُمْنَحـنـى ُفــــالًّ َوَوْردا �َشـــــْوُك الَحــيــــاِة َنـــــُردُّ
ـــــُرها ُمــروءاٍت َوَمْجــــدا ْحـــــراِء َنْن�شُ َوَذواِئــــُب ال�شَّ

في  تت�شّمُن  َوٍر  �شُ عْن  وابحْث  )الإنترنت(,  للمعلوماِت  العالمّيِة  ال�ّشبكِة  اإلى  عْد 
. فِّ عًة, ثمَّ األ�شْقها على قطعٍة مَن الكرتوِن في ال�شّ ُمحتواها ِحَرًفا يدوّيًة متنوِّ

النّ�شاُط
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في ُربوِع الوطِن

ا�شتمْع اإلى الّن�سِّ الّذي يقروؤُُه عليَك المعّلُم مْن كتيِِّب ُن�شو�ِس ال�شتماِع والإمالِء, 
ثمَّ اأجْب عِن الأ�شئلِة الآتيِة:

1- اأيَن تقُع غاباُت ِبْرِق�س؟
َيْت غاباُت ِبْرِق�س بهذا ال�شِم؟ 2- ِلَم �ُشمِّ

3- اذكِر اثنتيِن ِمن الأْزهاِر البّريِّة الّتي توجُد في تلَك الغاباِت.
ْهِر الموجودَة في غاباِت ِبْرِق�س. 4- �شْف مغارَة الظَّ

5- اأجْب بـ )نعم( اإذا كانِت العبارُة �شحيحًة, وبـ )ل( اإذا كانِت العبارُة خطاأً في 
ما ياأتي:

اأ   - ُت�شِرُف غاباُت ِبْرِق�س على مرتفعاِت ِفَل�شطيَن وجبِل ال�ّشيِخ.
ب- تعاني َمنِطقُة غاباِت ِبْرِق�س قّلَة المياِه.

الّداخلّيِة  ال�ّشياحِة  تن�شيِط  في  ِبْرِق�س  غاباِت  اأهّمّيِة  عن  زمالِئَك  اإلى  ْث  َتحدَّ  -6
الأردنّيِة.

ال�ستماُع

الَوحدُة 
الخام�سُة
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اأّوًل: اأجْب عِن الأ�شئلِة الآتيِة:
1- اذكْر اأ�شماَء بع�ِس الحيواناِت الأليفِة في بيئِتَك.

2- �شمِّ بع�َس الحيواناِت الّتي تتوّقُع اأْن ت�شاهَدها في حديقِة الحيواناِت. 
3- ِبَم تن�شُح َمْن َيعَملوَن في حدائِق الحيواناِت؟

4- كيَف تتعاملُ مَع الحيواناِت الأليفِة الموجودِة في بيئِتَك؟
5- ماذا تفعلُ في الموِقَفيِن الآِتَيْيِن:
اأ   - اإذا وجدَت حيواًنا جائًعا.

ب- اإذا وجدَت حيواًنا مجروًحا.
ثانًيا: ا�شتعْن باإجاباِت الأ�شئلِة ال�ّشابقِة للّتحّدِث عْن مو�شوِع )الّرفُق بالحيواِن(. ويمكنَك 

ا مما ياأتي: ال�شتفادُة  اأي�شً
ُه ِمَن الَخيِر,  و َمْن ُحِرَم   ُه ِمَن الّرفِق َفَقْد اأُْعطَي َحظَّ قاَل الّنبيُّ : »َمْن اأُْعِطَي َحظَّ اأ   - 
رواه البخاري ُه ِمَن الَخيِر«.  ُه ِمَن الّرفِق َفَقْد ُحِرَم  َحظَّ َحظَّ

, ويتاأّلُم  ب- قال م�شطفى لطفي المنفلوطّي: "ارحِم الحيواَن؛ لأّنُه ُيِح�سُّ كما ُتِح�سُّ
كما تتاألُّم, ويبكي بغيِر دموٍع".

التّحّدُث
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بالقرِب  تقُع  ال�ّشرقّيِة.  الأردنّيِة  حراِء  ال�شّ قلِب  في  طبيعّيٌة  َجْوهرٌة  الأزرِق  َمْحِمّيُة 
َيت با�شِمها. َتفِرُد ب�شاَطها الأخ�شَر على ِم�شاحٍة وا�شعٍة مَن  مْن مدينِة الأزرِق, وقْد �ُشمِّ
بري�شِة  فنّيًة مر�شومًة  لوحًة  المكاَن  اّلتي تجعُل  الّطبيعِة وروعُتها  الأر�ِس, وفيها َجماُل 

فّناٍن. 
ًعا في الأردّن,  ُتَعدُّ هِذِه المحمّيُة واحدًة مْن اأكبِر المحمّياِت الّطبيعّيِة واأكثِرها تنوُّ
حيُث الِبَرُك الّطبيعّيُة القديمُة, والُم�شتنَقعاُت الّتي تغُمُرها المياُه في مو�شِم ال�ّشتاِء. وِهَي 
األفْي نوٍع مَن الّزهوِر البّرّيِة الّنادرِة  اإْذ فيها ما يقارُب  غنّيٌة بالأحياِء الّنباتّيِة والحيوانّيِة, 
ْيِب, والأَْثِل الِعْطريِّ الَمَحّلّي. ومْن اأهمِّ  الَجماِل, وفيها الّنباتاُت المائّيُة كالَحْلفاِء, والُق�شَّ
طُة, والّذئُب, والعديُد مَن  ْبُع المخطَّ حيواناِتها البّريِّة: اْبُن اآوى, والّثعلُب الأحمُر, وال�شَّ

َمْحِمّيُة الأزرِق القراءُة
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ُف  ْرحاِن, الّذي يو�شَ القواِر�ِس. وتنفرُد محمّيُة الأزرِق باحتواِء ِبَرِكها على �شمِك ال�شَّ
باأّنُه نادٌر ل يوجُد في اأيِّ مكاٍن اآَخَر في العاَلِم. 

تجتذُب المحمّيُة ُمِحّبي الّطبيعِة الّراغبيَن في الهدوِء والّراحِة والَجماِل, ول �شيَّما 
مَن  كثيٌر  المحمّيِة  وفي  بُحَلٍل خ�شراَء.  والتِّالُل  الأر�ُس  تكت�شي  الّربيِع حيَن  ف�شِل  في 
الّزائَر  ُن  المائّيِة وفوَقها, ُيمكِّ الِبَرِك  الِخْدماِت, ففيها م�شاٌر دائريٌّ خ�شبيٌّ يلتفُّ حوَل 
ِد بو�شائَل اإي�شاحّيٍة وتعليمّيٍة  ّواِر الُمزوَّ مْن م�شاهدِة المحمّيِة كاملًة, اإ�شافًة اإلى مرَكِز الزُّ

ُم معلوماٍت كثيرًة عِن المحمّيِة. حديثٍة ُتقدِّ
؛ ب�شبِب نق�ِس مياِهها الّناجمِ عْن زيادِة  تتعّر�ُس محمّيُة الأزرِق حاليًّا لخطٍر حقيقيٍّ
الجمعّيُة  وتبذلُ  بالجفاِف,  المحمّيَة  ُد  ُيهدِّ مّما  والمنزلّيِة؛  الّزراعّيِة  لالأغرا�ِس  خِّ  ال�شَّ
المحافظِة  اأجِل  مْن  �شِة  المتخ�شِّ الجهاِت  مَع  كبيرًة  جهوًدا  الّطبيعِة  لحمايِة  الَمَلكّيُة 

عليها واإنقاِذها.

هيئة تن�شيط ال�ّشياحة الأردنّية - بت�شّرف

فيها,  تعي�ُس  الّتي  الأحياِء  واأهمَّ  طبيعَتها,  ُمبيًِّنا  الأزرِق  محمّيِة  عْن  الّن�سُّ  يتحّدُث 
الّتي  اإلى بع�ِس الأخطاِر  , مثَلما ي�شيُر  ال�ّشياحّيِة في الأردنِّ ودوَرها في تن�شيِط الحركِة 

ُتحِدُق بها.

ج�وُّ النّ�سِّ

: ْف اإلى معجِمَك اللُّغويِّ 1- اأَ�شِ
�شٌة لحمايِة الحياِة البّرّيِة - َمْحمّيٌة    : َمنِطقٌة مخ�شَّ

المعجُم والّدللُة
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3- ا�شتخرْج مَن الّن�سِّ كلماٍت تدلُّ على معنى كلٍّ مّما ياأتي:
اأ   - الحجُر الّثميُن )الِفقرُة الأولى( ..................  
ب- َتْعلوها وُتَغّطيها )الِفقرُة الّثانيُة( ..................  

جـ- تتغّطى ِبـ )الِفقرُة الّثالثُة( ...........................
4- َبيِّْن معنى كلمِة )َقْلب( في كلٍّ مّما ياأتي:

حراِء الأردنّيِة. اأ   - تقُع  محمّيُة الأزرِق في َقْلِب ال�شّ
ب- قالِت الّطبيبُة: َقْلُب المري�ِس �شليٌم.

رِة لديَك, وا�شتخرْج منُه معنى كلٍّ مَن الكلمَتيِن: 5- عْد اإلى اأحِد المعاجِم المتي�شِّ
ْبُع الّنادرُة , ال�شَّ

الّناتُج
دُّ َت�شُ
ُر ُتنفِّ

تتمّيُز مْن غيِرها

تجتذُب

تنفرُد

الّناجُم

ٌر مَن الف�شيلِة النَّجيليَِّة - الَحْلفاُء   : نباٌت ُع�شِبيٌّ ُمعمَّ
- ابُن اآوى : حيواٌن مَن ف�شيلِة الَكْلبّياِت, وهَو اأ�شغُر حجًما مَن الّذئِب

- ُحَلٌل       : مفردها )ُحّلٌة(, وهَو الّثوُب الجّيُد الجديُد
2- �شِل الكلمَة في العموِد الأّوِل بما ينا�شُب معناها في العموِد الّثاني:
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َيت محمّيُة الأزرِق بهذا ال�شِم؟ 1- ِلَم �ُشمِّ
2- هاِت مَن الّن�سِّ ما يدلُّ على تنّوِع الغطاِء الّنباتّي في المحمّيِة. 

3- ما الِخْدماُت الّتي يجُدها الّزائُر في محمّيِة الأزرِق ؟
4- اذكْر اأ�شماَء ثالثٍة مَن الحيواناِت البّرّيِة الموجودِة في المحمّيِة.

5- اأيُّ الّتعبيَريِن الآتيْيِن اأجمُل في راأِيَك؟ ولماذا؟
اأ   - محمّيُة الأزرِق لوحٌة فّنّيٌة مر�شومٌة بري�شِة فّناٍن.

ب- تتمّيُز الواحُة بَجماِلها وَروعِتها.
ثياًبا جميلًة, حّدِد  يرتدي  الّذي  بالإن�شاِن  الّربيِع  في  المحمّيِة  اأر�َس  الكاتُب  �شّبَه   -6

العبارَة الّدالَة على ذلَك.
7- تتعّر�ُس محمّيُة الأزرِق للخطِر:

اأ   - ما �شبُب ذلَك؟ 
ب- اقترْح حلوًل منا�شبًة لحمايِتها مْن هذا الخطِر.

الفهُم وال�ستيعاُب والتّحليُل

من اأنواِع الَمعِرفِة: ال�سُم المو�سوُل
األمثلُة

1- قاَل المتنّبي:
َمُم اأنا اّلذي َنظَر الأَْعمى اإلى اأََدبي               واأَ�ْشَمَعْت َكِلماتي َمْن ِبِه �شَ

التّراكيُب والأ�ساليُب اللُّغويُّة
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لحِظ الكلماِت الّتي تحَتها خطٌّ في الُجمِل ال�ّشابقِة )الّذي, اّلتي, الّلذاِن, الّلتاِن, 
وَيظهُر  ُمعيٍَّن,  �شخ�ٍس  اأو  ُمعيٍَّن  �شيٍء  على  تدلُّ  َمعِرفًة  اأ�شماًء  تجْدها  الّلواتي(  اّلذيَن, 
بما  بعَدها  اّلذي  الكالَم  ت�شُل  واأّنها  بعَدها,  تاأتي  الّتي  الجملِة  بو�شاطِة  بها  المق�شوُد 
على  دلَّ  )الّذي(  المو�شوَل  ال�شَم  اأنَّ  مو�شولًة. ولحْظ  اأ�شماًء  ت�شّمى  ولذلَك  قبَلها؛ 
ِر,  ِر, و)الّتي( دلَّ على المفرِد الموؤنَِّث, و )اللَّذاِن( دلَّ على المثّنى المذكَّ المفرِد المذكَّ
ِر, و)الّلواتي( دلَّ  المذكَّ الموؤنَِّث, و)الّذيَن ( دلَّ على جمِع  المثّنى  و)الّلتاِن( دلَّ على 
الّرفِع  يكوُن في حالِة  ِر  المذكَّ للمثّنى  المو�شوَل  ال�شَم  باأنَّ  علًما  الموؤنَِّث.  على جمَع 
الموؤنَِّث )الّلتاِن( في حالِة  )اللََّذْيِن (, وللمثّنى  الّن�شِب, والجرِّ  )الّلذاِن(, وفي حاَلتِي: 

؛ لأّنُهما ُيلَحقاِن بالمثّنى. َتْيِن ( في حاَلتِي: الّن�شِب, والجرِّ الّرفِع, و)اللَّ
وي�شُل  ُمعيٍَّن,  �شيٍء  اأْو  ُمعيٍَّن  �شخ�ٍس  على  يدلُّ  معرفٍة  ا�شُم  المو�شوُل:  ال�شُم  اإًذا, 

ها ببع�ٍس. اأجزاَء الكالِم بع�شَ

المناق�سُة

ُدها العاقُل. اّلُة الّتي َين�شُ 2- الحكمُة هَي ال�شّ
. 3- عاَد المعّلماِن الّلذاِن �شاَركا في الموؤتمِر العلميِّ

4- الّلوحتاِن الّلتاِن في الَمعِر�ِس جميلتاِن.
5- نقّدُر العاِمليَن الّذيَن يحافظوَن على الّثَرواِت الوطنّيِة.

6- الفتياُت الّلواتي اأن�شْدَن في الحفِل ُمجيداٌت.
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1- امالأْ  كلَّ  فراٍغ في ما ياأتي با�شٍم مو�شوٍل منا�شٍب مّما بيَن القو�شيِن:
)الّذيَن, الّلذاِن, الّلتاِن, الّذي, الّلَذيِن, الّلواتي, اّلتي(

ُر اأبي .......... عّلمني ال�ّشجاعَة, واأُحبُّ اأّمي .......... رّبتني على مكارِم  اأ   - اأُقدِّ
الأخالِق.

ب- اأُعِجبُت برجاِل الّدفاِع المدنيِّ .......... اأخمدوا الحريَق.
جـ- فاَز المهند�شاِن .......... اأ�شرفا على تنفيِذ الم�شروِع.

ئَن م�شاريَع تنموّيًة نافعًة. د  - اأحترُم الّن�شاَء .......... ُين�شِ
هـ - نجحِت الّطالبتاِن .......... ثابَرتا على الِعلِم.

2- امالأْ  كلَّ  فراٍغ في  الُجمِل الآتيِة بكلمٍة منا�شبٍة مّما بيَن القو�َشيِن:
)زاَرتا, ي�شنعوَن, يعتني, بناها, طاَلْبَن , ُيزيُِّن(

اأ   - زرُت قلعَة عجلوَن الّتي .......... عزُّ الّديِن اأ�شامُة.
ب- الُمخِل�شوَن هُم اّلذيَن .......... المجَد والّتاريَخ لالأُّمِة.

جـ- َعَجًبا لالإن�شاِن اّلذي .......... بمظهرِه, ول ُيزيُِّن ُخُلَقُه!   
د  - الّن�شاُء الّلواتي  .......... بحقوقهنَّ واعياٌت.

هـ - ا�شتمتعِت ال�ّشائحتاِن الّلتاِن .......... المحمّيَة بالّتجوِل في اأرجاِئها.
الموؤنَِّث, والجمِع  ِر, والمفرِد  المذكَّ المثّنى  اإلى  الآتيَة  الجملَة  دفتِرَك,  ْل, في  3- حوِّ

الموؤنَِّث, وغّيْر ما يلزُم:
فاَز العاِلُم الّذي لُه دوٌر في خدمِة الإن�شانّيِة بجائزِة نوِبَل.

4- ا�شتخدْم كلَّ ا�شٍم مو�شوٍل )الّتي, الّلواتي, الّلذاِن( في جملٍة مفيدٍة مْن تعبيِرَك.

التّدريباُت
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اتّ�ساُل )اإْذ( بالّظروِف
األمثلُة

)�شورة الغا�شية : 8( 1 - قاَل تعالى: {      }  
ُق. 2- اأُذاِكُر ِبِجدٍّ حيَنِئٍذ اأَتفوَّ

3- ازرِع المحّبَة بيَن الّنا�ِس َبْعَدِئٍذ ُيحّبوَك.

الكتابُة

نًة في الأ�شِل مَن:  لحِظ الكلماِت اّلتي تحَتها خطٌّ في الأمثلِة ال�ّشابقِة, تجِد الأولى مكوَّ
الّظرِف )يوم(, والّظرِف ) اإْذ (, وتمَّ جمُعُهما في كلمٍة واحدٍة جديدٍة )يومئٍذ(, اأّما الّثانيُة 
نٌة من: الّظرِف )حيَن(, والّظرِف )اإْذ(, وتّم جمُعهما في كلمٍة واحدٍة )حينئٍذ(, وفي  َفُمكوَّ

الّثالثِة فمكّونٌة مَن الّظرِف )َبْعد( والّظرف )اإْذ(, َوَتمَّ جمُعهما في كلمٍة واحدٍة )َبْعَدِئٍذ(.
كلِّ  مَع  ُن  وُتكوِّ حيَن(,  بعَد,  عنَد,  )يوَم,  مثل:  بالّظروِف؛  تّت�شُل  )اإْذ(  كلمُة  اإًذا, 
َتَبًعا  نبرٍة؛  على  الجديدِة  الكلمِة  في  ُتر�َشُم  )اإْذ(  وهمزُة  جديدًة.  واحدًة  كلمًة  ظرٍف 

ُن الكلمُة بتنويِن الك�شِر. لحركِة الك�شرِة فيها, وُتنوَّ

المناق�سُة

1- �شِل الّظروَف الآتيَة بكلمِة )اإْذ(:
حيَن ........... , عنَد ........... , �شاعَة ........... ,  وقَت ...........

2- ا�شتخدْم كلَّ كلمٍة في ما ياأتي في جملٍة مفيدٍة مْن تعبيِرَك:
َلْيَلـَتـِئٍذ, �شاَعَتـِئٍذ, َيوَمـِئٍذ

التّدريباُت
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اكتْب ما ُيمليِه عليَك المعّلُم من كتيِِّب ن�شو�ِس ال�شتماِع والإمالِء.

الإمالُء

عَة, وم�شتعيًنا  اكتْب ِفقرَتيِن َعْن )يوِم ال�ّشجرِة(, م�شتخدًما الأ�شاليَب اللُّغوّيَة المتنوِّ
بالأفكاِر الآتيِة:

1- فوائُد ال�ّشجرِة.
2- يحتفُل الأردنُّ في  الخام�َس ع�شَر من �شهِر كانوِن الّثاني مْن كلِّ عاٍم بيوِم ال�ّشجرِة.

3- مظاِهُر الحتفاِل بيوِم ال�ّشجرِة.
4- ما راأُيَك في المواقِف الآتيِة:

اأ   - يعتني محّمٌد بالأ�شجاِر وُي�شِرُف على تقليِمها ورعايِتها.
ب- يمنُع �شالٌم الما�شيَة مْن اأكِل الأ�شجاِر واإتالِفها.

جـ- يزرُع م�شعٌب الّنباتاِت على �شطِح منزِلِه.
لغاياِت  الَحَرجّيِة  الأ�شجاِر  ُيلقي محا�شرًة عْن مخاطِر قطِع  د  - مهند�ٌس زراعيٌّ 

الّتدفئِة.
ا بما ياأتي: 5- يمكُنَك ال�شتعانُة اأي�شً

اأ   - قاَل ر�شوُل اهلِل :»اإْن قامِت ال�ّشاعُة وفي َيِد اأحِدُكْم َف�شيَلٌة, فاإِن ا�شتطاَع اأّل 
حديث �شحيح تقوَم حّتى َيغِر�ْشها َفْلَيغر�ْشها«. 

ب- القوُل الم�شهور: "زرعوا فاأكْلنا ونْزرُع فياأكلوَن".

التّعبيُر
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المحفوظاُت

اأنا الأُردنُّ
�سليمان الم�ّسينّي

َفُر اأنا والَمْجُد والّتاريُخ والعلياُء والظَّ

ُر   ِرفاٌق ُمْنُذ كاَن الَبْدُء والإْن�شاُن والُع�شُ

ريَّْة  ِمْن �َشمائي �َشعَّ نوُر الَحقِّ َيْهدي الَب�شَ

 
ِمْن ُربوعي �شاَر َرْكُب الَخْيِر َرْكُب الَمَدِنيَّْة

 
 اأنا الأُردنُّ

هاَمْة َرَب الأْمثاَل �َشْعبي ِبال�شَّ �شَ
 َيْحِمُل الفاأ�َس ِب�شاِعْد 

ْمَح ُمجاِهْد َيْرَفُع الرُّ

َيَتَحّدى الَهْوَل �شاِمْد 
َر الُعْرِب في َيْوِم الَكراَمْة  �شاَغ َن�شْ

 اأنا الأُردنُّ 
ِملءُ َعْيِن الُخْلِد اآثاري الَعظيَمْة

 الُفنوُن الخاِلداْت 
والُق�شوُر الّراِئعاْت

 والِقالُع ال�ّشاِمخاْت 
َتروي َعْن اأْم�شي واأْمجادي الَقديَمْة
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َفُر     : الّن�شُر - الظَّ
- �شعَّ         : �َشَطَع

بوُع   : اأنحاُء الوطِن واأرجاوؤُه - الرُّ
- ال�ّشهامُة : العّزُة والّترفُُّع

- الَهْوُل    : الَفَزُع والخوُف
َنَع - �شاَغ     : �شَ

ًفا في الإذاعِة  , ُوِلَد في مدينِة ال�ّشلِط. عمَل موظَّ �شليمان اإبراهيم الم�ّشيني �شاعٌر اأردنيٌّ
. مْن موؤلَّفاِتِه: م�شرحّيُة )بطٌل  الأردنّيِة, وتدّرَج في المنا�شِب حّتى اأ�شبَح مديَرها العامَّ

ِخَذْت هِذِه الق�شيدُة. ( اّلذي منُه اأُ با مَن الأردنِّ مْن  اأُورا�س(, وديواُن )�شَ

معاني المفرداِت

التّعريُف بال�ّساعِر

؟ 1- ما الفكرُة الّرئي�شُة في الّن�سِّ
؟ , كما ورَد في الّن�سِّ 2- َمْن رفاُق الأردنِّ

رّيْة"؟ 3- ماذا ق�شَد ال�ّشاعُر بقولِه: "ِمْن �َشمائي �َشعَّ نوُر الَحقِّ َيهدي الَب�شَ
, اذكْرها. 4- ورَد في الّن�سِّ ا�شُم معركٍة انت�شَر فيها الجي�ُس الأردنيُّ

الأ�سئلُة
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ِمْن روائِع الَو�سِف

اأَ�ْشهــى ُوروًدا مــْن َلـمــى الَحـ�ْشنـاِء
�َشـمــاِء َمـَجـــرُّ  َيْكـُنـُفـــُه  ْهــُر  والــزَّ
ـــراِء ُبـــْرَدٍة َخـ�شْ ـــٍة فــي  ِفــ�شَّ ِمــْن 
َزْرقــــاِء ِبُمقَلــٍة  َيـُحــفُّ  ُهــْدٌب 
ْقـــطــاِء الـرَّ كـالَحـــيَّــِة  يًـــا  ُمـَتـلـوِّ
َذَهــُب الأَ�شيــِل علــى ُلَجْيـــِن الماِء

مختاراٌت مْن لغِتنا الجميلِة

َبـْطحــاِء  فــي  �شــاَل  َنْهـــٌر  هلِل 
كاأّنـــُه ــواِر  الـ�شِّ ِمـثــَل  ـــٌف  ُمـَتـَعـطِّ
ــا ُمْفَرًغا قــْد َرقَّ حـّتــى ُظــنَّ ُقـْر�شً
وَغـــَدْت َتـُحـفُّ ِبِه الُغـ�شـوُن كاأّنـها
ًرا ُمـتـَحــدِّ َجْرُيــُه  اأ�ْشــَرَع  والمــاُء 
َوالّريُح َتْعَبُث ِبالُغ�شـوِن َوَقـْد َجـرى

ابُن َخفاجَة الأندل�سيُّ

؟ 5- ِبَم و�شَف ال�ّشاعُر ال�ّشعَب الأردنيَّ
6- ِبَم و�شَف ال�ّشاعُر كالًّ مَن:

اأ   - الفنوِن
ب- الق�شوِر
جـ- القالِع

7- ما اأجمُل بيٍت اأعجَبَك؟ ولماذا؟
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تن�شيِط  هيئِة  موقِع  في  وابحْث  )الإنترنت(,  للمعلوماِت  العالمّيِة  ال�ّشبكِة  اإلى  ُعْد 
ٍة  ال�ّشياحِة الأردنّيِة عْن َمْحمّيِة �شانا, واجمْع �شوًرا عنها, وعلِّقها على جدارّيٍة خا�شّ

َك, واكتْب تعليًقا منا�شًبا اأ�شفَل كلِّ �شورٍة. ب�شفِّ

النّ�شاُط
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الفنُّ والحياُة

ا�شتمْع اإلى الّن�سِّ الّذي يقروؤُُه عليَك المعّلُم مْن كتيِِّب ُن�شو�ِس ال�شتماِع والإمالِء, 
ثمَّ اأجْب عِن الأ�شئلِة الآتيِة:

1- كْم عاًما ا�شتغرَق ر�شُم لوحِة الموناليزا؟
ًجا وُهَو ير�ُشُم اللَّوحَة؟ 2- ِلَم ا�شتاأَجَر دافن�شي ُمَهرِّ

3- ما اأهمُّ ما يمّيُز الّلوحَة؟
ديُق ا�شتالَم الّلوحِة الّتي تظهُر فيها �شورُة زوجِتِه؟  4- لماذا رف�َس ال�شَّ

5- اأيَن ُتْعَر�ُس لوحُة الموناليزا حاليًّا؟
6- في راأِيَك, هْل ت�شتحقُّ الموناليزا اأْن تكوَن واحدًة مْن اأهمِّ الّلوحاِت؟ ولماذا؟

ال�ستماُع

الَوحدُة 
ال�ّساد�سُة



71

اأّوًل: اأِجْب عِن الأ�شئلِة الآتيِة:
1- ما الِهوايُة الّتي ُتحبُّ اأْن ُتمار�َشها؟

2- ِلَم اخترَت تلَك الِهوايَة؟
3- ما الأوقاُت الّتي َت�شتِغلُّها لممار�شِة ِهوايِتَك؟

4- ِبَم ت�شعُر واأنَت تمار�ُس ِهوايَتَك؟
5- ما راأُيَك في المواقِف الآتيِة:

اأ   - ي�شارُك ثامٌر ُزمالَءُه في عر�ِس م�شرحّيٍة هاِدفٍة.
ب-  َيحِر�ُس معاٌذ على اقتناِء التَُّحِف الأثرّيِة والَخَزفّيِة.

جـ-  يرغُب اأخوَك في درا�شِة الفنوِن الجميلِة في الجامعِة.
د  - ي�شارُك الفّناُن في معاِر�َس فّنّيٍة ِبَلوحاتِه الجميلِة.

ُع عالءٌ ُزمالَءُه على زيارِة الُمتحِف الَوطنيِّ للفنوِن الجميلِة. هـ - ي�شجِّ
. و  - َيحِفُر اأحُد زمالئَك اأ�شكاًل جميلًة على َمقعِدِه المدر�شيِّ

ِث عْن اأهّمّيِة ُممار�شِة الِهواياِت وفوائِدها. ثانًيا: ا�شتعْن باإجاباِت الأ�شئلِة ال�ّشابقِة للّتحدُّ

التّحّدُث



72

واأ�شكاِلها  باألواِنها  الّطبيعَة  وحاكى  الخليقِة,  َبْدِء  منُذ  الَجماِل  قيمَة  الإن�شاُن  اأدرَك 
والكائناِت  الأ�شجاَر  ّوَر  و�شَ الِغناُء,  فكاَن  والحماِئِم  الَبالِبِل  اأ�شواَت  فقّلَد  واأ�شواِتها, 
ْنعَتُه  �شَ ُد  ُيَجوِّ بداأَ  ثمَّ  الّنْحُت,  فكاَن  اأ�شكاًل  الِحجارِة  ِمَن  و�شنَع  الّر�شُم,  فكاَن  الحّيَة 

فيحِذُف وُي�شيُف؛ لَي�شيَر الفنُّ اأَْجمَل واأَْمتَع واأكثَر َنْفًعا.

ُة  والق�شّ للّروِح,  ِغذاٌء  عُر  فال�شِّ َذْوَقُه,  ُب  ويهذِّ مواهَبُه,  الإن�شاُن  ي�شُقلُ  وبالفنوِن 
اإلى  المو�شيقا  بِه  وُتحلُِّق  بالإن�شاِن,  َترقى  اأفكاًرا وعواِطَف  يحملُ  واقعيًّا  عاَلًما  ُر  ُت�شوِّ

عواِلَم �شامَيٍة.

ِقَيمٍ  مْن  اإليِه  تدعو  بما  المختلفِة,  والّثقافاِت  ال�ّشعوِب  بيَن  ِل  للّتوا�شُ اأداٌة  والفنوُن 

الفنوُن الجميلُة القراءُة
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�شاميٍة عالمّيٍة كالّت�شاُمِن, والّتعاوِن, وبما ُتثيُرُه من ق�شايا اإن�شانّيٍة, َفِهَي َينبوٌع تتدّفُق منُه 
ِمِه. الحياُة, وما نجاُح الفنوِن في مجتمٍع ما اإّل دليٌل على ُرِقيِِّه وتقدُّ

ومنها  الَفّخاِر,  و�شناعِة  والّر�شمِ,  والّن�شيِج,  كالّنْحِت,  ماّديٌّ  ُهَو  ما  الفنوِن  ومَن 
غيُر الماّديِّ كالِق�ش�ِس, والّرواياِت, والمو�شيقا, والفنوِن الم�شرحّيِة, ويتمّيُز كلٌّ منها 

باأ�شلوِبه واأفكاِره واأَْتباِعه.

َبَرعوا وتمّيزوا في مجالٍت �شّتى,  اأ�شماَء فّنانيَن  الّتاريُخ بماٍء مْن ذَهٍب  وقْد �شّجَل 
مرِّ  على  المو�شيقا  عباقَرِة  اأعظِم  مْن  واحًدا  بو�شِفِه  ِبْتهوِفْن  الألمانيِّ  ا�شُم  لمَع  فمثاًل 
ْمَع, اأّما في مجاِل الر�شِم َفَلَمَع ا�شُم  الُع�شوِر, وقْد اأبدَع اأ�شهَر اأعماِلِه الفّنّيِة بعَد َفْقِدِه ال�شَّ
لوحُة  لوحاِتِه  اأ�شهِر  وِمْن  الّر�شِم,  في  َعبقِريًّا  بو�شِفِه  داِفن�شي  ليوناردو  الإيطاليِّ  الفّناِن 

ْت ِمْن اأبدِع الأعماِل الفّنّيِة في تاريِخ الّر�شِم. الموناليزا الّتي ُعدَّ

اإروين اإدمان, الفنون والإن�شان, ترجمة م�شطفى حبيب - بت�شّرف

الفنوُن ِمحوٌر مهمٌّ في حياِة الأفراِد وال�ّشعوِب؛ ِلما لها مْن اأثٍر في الّتعبيِر عْن مكنوناِت 
ُموِّ بها, وتهذيِب َذْوِقها, ولأهّمّيِتها  الّنف�ِس الب�شريِّة, وا�شتثماِر طاقاِتها الإيجابّيِة, وال�شُّ

ا بيَن ال�ّشعوِب بو�شِفها اأداَة توا�شٍل بيَن الّثقافاِت المختِلفِة. اأي�شً

ج�وُّ النّ�سِّ
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: ْف اإلى معجِمَك اللُّغويِّ 1- اأَ�شِ
- حاكى   : َقلََّد

- تتدّفُق   : تندفُع
ُب ُن وُيهذِّ - ي�شُقُل  : ُيح�شِّ

- َتْرقى    : ترتفُع
- َعبقِريٌّ : فاِئُق الّتميُِّز والّذكاِء

2- ا�شتنتْج معنى الكلماِت الّتي تحتها خطٌّ ِمَن ال�ّشياِق:
اأ   - اأدرَك الإن�شاُن قيمَة الَجماِل.

ْنعَتُه؛ ِلَي�شيَر الفنُّ  اأَْجمَل  واأَْمتَع. ُد �شَ ب- بداأَ الإن�شاُن ُيَجوِّ
جـ- يدعو الفنُّ اإلى ِقَيٍم �شاميٍة.

د  - الفنوُن اأداٌة للّتوا�شِل بيَن ال�ّشعوِب والّثقافاِت, بما ُتثيُرُه ِمْن ق�شايا اإن�شانّيٍة.
3- فّرْق في المعنى بيَن الكلمَتيِن الّلَتيِن تحَتهما خطٌّ في ما ياأتي:

اأ   - َلَمَع ا�شُم ِبْتهوِفْن في فنِّ المو�شيقا.
ب- َلَمَع البرُق في ال�ّشماِء.

4- ما مفرُد كلٍّ مَن الُجموِع الآتيِة:
اأ�شواٌت, عواِلُم, الّثقافاُت, ِقَيٌم 

رِة لديَك, وا�شتخرْج منُه معنى كلٍّ مَن الكلماِت الآتيِة: 5- ُعْد اإلى اأحَد المعاجِم المتي�شِّ
َب, َبَرَع, اأبَدَع هذَّ

المعجُم والّدللُة
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ْح ذلَك. 1- الفنُّ في اأ�شِلِه ُمحاكاٌة للّطبيعِة, و�شِّ
ْدها. 2- للفنِّ وظائُف �شاميٌة, حدِّ

ورَة الَجمالّيَة في جملِة "ال�ّشعُر غذاٌء للّروِح". 3- َبيِِّن ال�شّ
: , وغيِر الماّديِّ 4- �شّنِف الفنوَن الآتيَة في مجاَلْيها: الماّديِّ
المو�شيقا, �شناعُة الَفّخاِر, التَّطريُز, تن�شيُق الّزهوِر, الِغناُء

؟ 5- ما اأ�شهُر لوحاِت داِفن�شي, كما ورَد في الّن�سِّ
ْمَع, ما راأُيَك؟ 6- اأبدَع ِبْتهوِفْن اأ�شهَر اأعماِلِه الفّنّيِة بعَد َفْقِدِه ال�شَّ

, وَبيِّْن �شبَب اإعجاِبَك بها. 7- اختْر عبارًة اأعجَبْتَك في الّن�سِّ

الفهُم وال�ستيعاُب والتّحليُل

ُف بالإ�سافِة الإ�سافُة والُمعرَّ
األمثلُة

1- م�شرُح المدر�شِة وا�شٌع.
2- نجاُح الفنوِن في المجتمِع دليٌل على ُرِقيِِّه.

3- في بيِت رامي لوحاٌت فّنّيٌة جميلٌة.
4- لكلِّ مجاٍل فّنيٍّ اأ�شلوُبُه.

التّراكيُب والأ�ساليُب اللُّغويُّة
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المثاِل الأّوِل )م�شرُح المدر�شِة( تجْدُهما  الّلَتيِن تحتُهما خطٌّ في  لحِظ الكلمَتيِن 
كلِّ  على  تدلُّ  الأ�شِل  في   ) )م�شرح  فكلمُة  الأّوِل,  معنى  منهما  الّثاني  َح  و�شّ ا�شَميِن 
بعيِنِه,  م�شرٍح  على  داّلًة  الكلمُة  اأ�شبحِت  المدر�شِة(  )م�شرُح  قلنا:  حيَن  لكْن  م�شرٍح, 
مْن تحديِد  ِد  وللّتاأكُّ اإليِه,  ُم�شاًفا  والّثانيُة  ُم�شاًفا  الأولى  الكلمُة  الحالِة تكوُن  وفي هذِه 

الُم�شاِف والم�شاِف اإليِه في الجملِة نقّدُر بينهما حرَف جرٍّ )م�شرٌح للمدر�شِة(.
والآَن:

- ناق�ِس ال�شَميِن الّلَذيِن تحتُهما خطٌّ في الجملَتيِن: الّثانيِة, والّثالثِة.
- ما نوُع الم�شاِف اإليِه في الجملِة الأخيرِة؟

الأ�شِل  في  تجْدها  اأ�شلوب(  بيت,  نجاح,  )م�شرح,  الأ�شماَء  اأُخرى  مّرًة  لحْظ 
, اأّما حيَن اأ�شفناها اإلى الأ�شماِء الَمعِرفِة )المدر�شة,  َنِكراٍت؛ لأّنها تدلُّ على معًنى عامٍّ
َفًة بالإ�شافِة؛ لأّنها اأ�شبَحْت دالَّـًة على  مير الهاء( فقْد اأ�شبحْت ُمعرَّ الفنون, رامي, ال�شّ

ُمعيٍَّن.
والم�شاُف اإليِه قْد ياأتي َنِكرًة, مثل )اأفراح( في قولنا: "اأُقيَم العر�ُس في �شالِة اأفراٍح", 
وفي هذِه الحالِة ل يكوُن الم�شاُف )�شالة( معرفًة؛ لأّنُه ما زاَل غيَر دالٍّ على ُمعيَّن, َفـ 
ْت معنى كلمِة )�شالة ( في اأّنها )�شالة اأفراٍح (, لكّنها ل تدلُّ على  �شَ )�شالُة اأفراٍح ( خ�شَّ

�شالٍة بَعْيِنها.
وُيعَرُب الم�شاُف ح�شَب موقِعِه في الجملِة, اأّما الم�شاُف اإليِه فيكوُن مجروًرا دائًما.
ُه. َوِمْن  �شُ ُح الّثاني منُهما معنى الأّوِل اأْو ُيخ�شِّ اإًذا, الإ�شافُة عالقٌة بيَن ا�شَميِن يو�شِّ

اأنواِع المعاِرِف الم�شاُف اإلى َمعِرفٍة.

المناق�سُة
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1- عّيِن الم�شاَف والم�شاَف اإليِه في كلٍّ مّما ياأتي: 
)�شورة الّزلزلة: 7( اأ   - قاَل تعالى: {            } 

ُر على مكانِة المراأِة. ب- يحافُظ المجتمُع المتح�شِّ
جـ- اأحداُث الحياِة َتِعُظ الحكيَم.

ٍج في الجامعِة.  د  - ح�شَر رامٌز حفَل تخرُّ
ِه. هـ  - يواِظُب الّطالُب على ُدرو�شِ

2- امالأَ الفراَغ في ما ياأتي باختياِر الم�شاِف اإليِه المنا�شِب مّما بيَن القو�َشيِن:
جِر, الأ�شِد, الكلِب, الَحماِم, الماِء, الّذئِب, الح�شاِن, الُع�شفوِر ( )ال�شَّ

التّدريباُت

ب- َخريُر ................... اأ   - هديُل ...................
هيُل ...................جـ- ُعواُء ................... د  - �شَ

و - َزقزقُة ...................هـ - ُنباُح ................... 
ح- َحفيُف ...................ز  - َزئيُر ...................

3- اأكمْل كلَّ جملٍة مَن الُجمِل الآتيِة بم�شاٍف منا�شٍب:
اأ   - تح�ّشنْت ........... المري�ِس . 

ب- اأطرَبني ........... الُبلبِل.
. جـ- ........... الأزرِق َمْعَلٌم �شياحيٌّ اأرُدنيٌّ

د  - ........... البئِر َعْذبٌة.
هـ - �شرَب مهنٌَّد ........... حليٍب قبَل الّذهاِب اإلى المدر�شِة.
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4- ا�شتخدِم الكلماِت الآتيَة في ُجمٍل مفيدٍة مْن تعبيِرَك على اأْن تقَع م�شاًفا:
مهند�شٌة, بيٌت, جامعٌة

5- ا�شتخدِم الكلماِت الآتيَة في جمٍل مفيدٍة من تعبيِرَك على اأْن تقَع م�شاًفا اإليِه:
الم�شنُع, العَلُم, حا�شوٌب

6- ا�شكْل اآخَر ما تحَتُه خطٌّ في الجملِة الآتيِة: 
�شناعة الَفّخار ِحرفٌة تقليدّيٌة في بالِدنا.

7- اأ   - نموذٌج في الإعراِب:
ديِق واجٌب. احتراُم ال�شّ

مُة الّظاهرُة على اآخِرِه, وُهَو م�شاٌف. احتراُم  : مبتداأٌ مرفوٌع , وعالمُة رفعِه ال�شّ
ديِق: م�شاٌف اإليِه مجروٌر, وعالمُة جّرِه الك�شرُة الّظاهرُة على اآخِرِه. ال�شّ

مُة الّظاهرُة على اآخِرِه. واجٌب : خبٌر مرفوٌع, وعالمُة رفعِه ال�شّ
ب- اأعرْب ما تحَتُه خطٌّ في ما ياأتي:

1. قاَل تعالى: {                              } 
)�شورة الحجرات:18(  
رواه م�شلم 2. قاَل ر�شوُل اهلِل : "مْن َدلَّ على خَيٍر َفلُه مثُل اأجِر فاعِلِه". 

3. اأزهاُر الحديقِة جميلٌة.   
4. قراأِت المذيعُة ن�شرَة الأخباِر باإتقاٍن.



79

ِمْن عالماِت التّرقيِم
ِب، عالمُة التَّن�سي�ِس( )النُّقطُة، النُّقطتاِن الراأ�سيَّتاِن، الفا�سلُة، الفا�سلُة المنقوطُة، عالمُة ال�ستفهاِم، عالمُة التَّعجُّ

األمثلُة

غيِر, وقلُت  رًة لأخي ال�شّ ًة م�شوَّ 1- قالْت �َشمُر: زرُت مكتبًة في ال�ّشوِق, وا�شتريُت ق�شّ
َحها اأخي َفِرًحا وقاَل: ما اأرَوَعها!  لُه: هْل تحبُّ قراءَة الق�ش�ِس؟ ُخْذ هذِه لَك. ت�شفَّ

�شكًرا لِك يا عزيزتي على هذِه الهديِّة.
ُه, اإذا رفَعها ارتفعْت".   2- قاَل عمُرو بُن العا�ِس :"المرُء حيُث يجعُل نف�شَ

الكتابُة

تاأّمِل الّن�سَّ الأّوَل تجْد فيِه عالماِت الّترقيِم الآتيَة: النقطَة ).( وقْد جاَءْت في نهايِة 
بعَد   ):( الّراأ�شّيَتيِن  والّنقطَتيِن  المعنى واكتماِلِه,  تماِم  مَع  تامٍّ  لتدلَّ على وقٍف  الجملِة؛ 
ا قبَل الّتف�شيِل كما في: " الجملُة ق�شماِن: ا�شمّيٌة, وفعلّيٌة ". ونجُد في  القوِل, وتاأتياِن اأي�شً
الّن�سِّ الفا�شلَة ),( بيَن الُجمِل المرتبطِة بمعًنى واحٍد, وعالمَة ال�شتفهاِم )؟( بعَد ال�ّشوؤاِل, 
وعالمَة الّتعّجِب )!( بعَد جملِة الّتعّجِب. وفي الّن�سِّ الّثاني نجُد عالمَة الّتن�شي�ِس )" "( 

الّتي يو�شُع في داخِلها الكالُم المنقوُل نقاًل حرفيًّا.
ا الفا�شلُة المنقوطُة بيَن جملتيِن اإحداُهما �شبٌب  لالأُخرى,     ومْن عالماِت الّترقيِم اأي�شً

ِقَك". كما في قوِلنا: "ادر�ْس جّيًدا؛ حّتى تحافَظ على تفوُّ

المناق�سُة
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ْعها بيَن القو�َشيِن: 1- اختْر عالمَة الّترقيِم المنا�شبَة, و�شَ
" "      ؛      !      ؟      ,      .      :

اأ   - ما اأجمَل حقوَل بالدي )     (
يُف, والخريُف, وال�ّشتاُء. ب- الف�شوُل اأربعٌة )     ( الّربيُع, وال�شّ

جـ- كيَف اأنتْم )     ( هِل ا�شَترحتْم مْن َعناِء ال�ّشفِر )     (
د  - َعَزَف المو�شيقاُر لحًنا جمياًل )     (

ْبُر �شاعٍة )     (. هـ - قالِت العرُب: )     ( ال�ّشجاعُة �شَ
و  - اإيّاَك وم�شادقَة الكّذاِب )     ( فاإّنُه يوِقعَك في الَمهالِك.

2- �شْع عالمَة الّترقيمِ المنا�شبَة في الفراِغ:
�شافيُّ ... اأ   - قاَل معروٌف الرُّ

ًنا وَح�شارًة             َمْن كاَن منهْم في الفنوِن َعريقا اأَْرقى ال�ّشعوِب َتَمدُّ
ب- ما اأو�شَع مجالِت الفنوِن ...

ِب. جـ- تمار�ُس ِرهاُم ِهوايَة الّر�شِم ... وُيتِقُن نزاٌر الّنْحَت في الخ�شَ
, ا�شتعْن على الكالِم بطوِل الِفْكِر ... فاإنَّ للقوِل �شاعاٍت ي�شرُّ فيها الخطاأُ. د  - يا ُبنيَّ
هـ - قاَل ماْندياّل: ... �شوَف ُت�شِرُق الحّرّيُة على اإفريقيا كما ُت�شِرُق ال�ّشم�ُس ِمْن وراِء 

باِح ... .  �ُشُحِب ال�شّ
و  - ر�شى الّنا�ِس غايٌة ل ُتْدَرُك ... 

اكتْب ما ُيمليِه عليَك المعّلُم من كتيِِّب ن�شو�ِس ال�شتماِع والإمالِء.

الإمالُء

التّدريباُت
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ِذهِن  من  قريبًة  لتكوَن  والأ�شياَء؛  والأحداَث  الَم�شاهَد  ُر  ُي�شوِّ كتابيٌّ  فنٌّ  الو�شُف 
القارى.

وهذا مثاٌل على الو�شِف بعنواِن )م�شابقُة َر�ْشٍم (:
جدارّياِت  وفي  المدر�شّيِة  الإذاعِة  وفي  الإلكترونيِّ  موقِعها  في  مدر�شُتنا  )اأعلنْت 
ْقِلها,  المدر�شِة عْن اإجراِء م�شابقٍة للّر�شِم في نهايِة �شهِر اآذاَر؛ لتنميِة مواهِب الّطلبِة َو�شَ
َدْت �شروَط الم�شابقِة وجوائَزها، و�شّكلْت لجنًة مْن معّلمي الّتربيِة الفّنّيِة للإ�شراِف  وحدَّ

علْيها.
الّلوحاِت  واإعداَد  الّر�شَم  وبدوؤوا  الم�شابقِة,  في  للم�شاركِة  حما�ًشا  الّطلبُة  اأبدى 
عْن  عّبرْت  متنّوعًة  مو�شوعاٍت  الّر�شوماُت  وتناولِت   , الفّنيِّ العر�ِس  ليوِم  ا�شتعداًدا 

اأحا�شي�ِس الّطلبِة واهتماماِتهم.
ِد للم�شابقِة عمَّ الفرُح وال�ّشروُر المدر�شَة, وافَتَتَح مديُر المدر�شِة  وفي اليوِم المحدَّ
مِة،  ِت الّر�شوماُت على الّلجنِة المحكَّ الّن�شاَط بكلمٍة ت�شّجُع الإبداَع والّتميَُّز، ثمَّ ُعِر�شَ

وُمِنَحِت الجوائُز للفائزيَن. وقْد عّبَر الجميُع عْن اإعجاِبهم بهذِه الفكرِة.(
عَة, وم�شتعيًنا  ْرَتُه, م�شتخدًما الأ�شاليَب اللُّغوّيَة المتنوِّ اكتْب و�شًفا ِلُعر�ٍس �شعبيٍّ َح�شَ

بما ياأتي:
1- اأجواُء الفرِح الّتي �شادِت الحتفاَل.

2- الّزينُة الّتي ُعلِّقْت في �شاحِة الحتفاِل.
3- م�شاركُة الح�شوِر اأهَل العر�ِس َفَرَحهْم.

4- الفنوُن الّتي برزْت في اأثناِء الُعر�ِس.

التّعبيُر

ِء
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ُد مْن اأّنني: بعَد كتابتي الو�شَف اأَتاأَكَّ
1- و�شعُت ُعنواًنا منا�شًبا لمو�شوِع الو�شِف.

2- حّددُت الأفكاَر الّرئي�شَة قبَل بدِء الكتابِة.
3- رّتبُت الأفكاَر ترتيًبا منطقيًّا.

وَر الفّنّيَة في كتابتي. 4- وّظفُت ال�شّ
5- وّظفُت األفاًظا وتراكيَب در�شُتها في الَوحدِة.

6- راعيُت عن�شَر الّت�شويِق في الو�شِف.
7- ا�شتعملُت األفاًظا وا�شحًة.

8- ا�شتعملُت عالماِت الّترقيِم المنا�شبَة.
9- راجعُت مو�شوعي بعَد الكتابِة.

10- �شّححُت الأخطاَء الإمالئّيَة والّنْحويَّة.
11- كتبُت بخطٍّ وا�شٍح وجميٍل.

تقويٌم ذاتيٌّ
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يِن العظيِم,  ُعْد اإلى ال�ّشبكِة العالمّيِة للمعلوماِت )الإنترنت(, وابحْث عْن �شوِر ال�شّ
. فِّ لَت اإليِه اأماَم ُزمالِئَك في ال�شّ اأْو عن َمنارِة الإ�شكندريِّة, ثمَّ اقراأْ ما تو�شّ

حدائُق باِبَل المعلَّقُة

النّ�شاُط

ببناِئها  اأمَر  القديمِة.  ال�ّشبِع  الّدنيا  عجائِب  اإحدى  المعلَّقُة  بابَل  حدائُق 
ر الّثاني؛ اإر�شاًء لزوجِتِه اّلتي افتقدِت المعي�شَة في  الملُك الباِبليُّ َنبوَخذ َن�شَّ
اأْن ُي�ْشِكَنها في مبًنى  اأهِلها؛ لذلَك قّرَر  تالِل فاِر�َس حيُث كانْت ت�شكُن مَع 

فوَق تالٍل م�شنوعٍة باأيدي الّرجاِل على �شكِل حدائَق.
ٍن �ُشْمُكُه  بَلَغ ارتفاُع حدائِق باِبَل مئَة متٍر, واأُحيطْت ِب�شوٍر قويٍّ ُمح�شَّ

�شبعُة اأمتاٍر, وُزِرَع فيها الكثيُر مَن النَّباتاِت الغريبِة.
رحاب كمال, عجائب الّدنيا ال�ّشبع - بت�شّرف

قرأُت لَك



84

فل�سطيُن الأبّيُة

ا�شتمْع اإلى الّن�سِّ الّذي يقروؤُُه عليَك المعّلُم مْن كتيِِّب ُن�شو�ِس ال�شتماِع والإمالِء, 
ثمَّ اأجْب عِن الأ�شئلِة الآتيِة:

؟ 1- اأيَن يقُع الفندُق الوارُد ذكُرُه في الّن�سِّ
. 2 - �شْف حديقَة الفندِق كما ظهرْت في الّن�سِّ

؟ 3 - كْم عدُد الّنخالِت في الّن�سِّ
4 - ِبَم �شعَر الكاتُب تجاَه الّنخالِت حيَن راآها؟

؟ 5 - ِبَم �شّبَه الكاتُب الّنخلَة وهي خارَج الوطِن العربيِّ
. 6 - هاِت عنواًنا اآَخَر منا�شًبا للّن�سِّ

ال�ستماُع

الَوحدُة 
ال�ّسابعُة
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اأّوًل: اأجْب عِن الأ�شئلِة الآتيِة:
1-  ما واجُبنا تجاَه وطِننا اإذا حاوَل اأحٌد العتداَء عليِه؟

�شاِت الإ�شالمّيِة والم�شيحّيِة في ِفَل�شطيَن. 2- اذكْر ثالثًة مَن المقدَّ
. هيونِيّ على ال�ّشعِب الفل�شطينيِّ 3- عّدِد اثنيِن مْن اأ�شكاِل العدواِن ال�شّ

�شاِتها. 4- �شْف م�شاعَرَك تجاَه القد�ِس ومقدَّ
هيونيِّ وممار�شاِتِه؟ 5- ما دوُر المراأِة الِفَل�شطينّيِة في الّت�شّدي ل�شيا�شاِت الإجراِم ال�شّ

ثانًيا: ا�شتعْن باإجاباِت الأ�شئلِة ال�ّشابقِة للّتحّدِث في مو�شوِع )معاناُة ال�ّشعِب الِفَل�شطينيِّ 
.) هيونيِّ في ظلِّ الحتالِل ال�شّ

وا�شتفْد في تحّدِثَك مّما ياأتي:
1 - قاَل تعالى:{                    } 

)�شورة البقرة: 246(  
2- قاَل اأحمد �شوقي:

َجٍة ُيَدقُّّ رَّ بكلِّ َيٍد ُم�شَ َوللُحّريِّة الحمراِء باٌب       
3- قيَل: ) لكلِّ الّنا�ِس وطٌن يعي�شوَن فيِه اإِّل نحُن َفَلنا وطٌن يعي�ُس فينا(. 

التّحّدُث
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�ساِئِل الَعْلياَء عّنا القراءُة

مـانــا �شــاِئـــِل الَعـْلـيـــاَء َعــّنـــا َوالــزَّ
الــُمــــروءاُت الَّـتـي عـــا�َشــْت ِبـنـــا
ـِحـــَك الــَمـْجـــُد َلـنا َلـّمــا َراآنــا �شَ
�َشـــَرٌف بـاَهـــْت ِفـَلــ�ْشــطـيــُن ِبـــِه
يـــا ِفـَلـــ�ْشـطـيُن الَّـتـي ِكــْدنـا ِلـمـــا
َنـْحـــُن يا اأُْخــُت َعـلى اْلَعْهــِد الَّـذي
�َشــــَرٌف ِللـَمـــْوِت اأَْن ُنــْطـِعــَمـــــُه
لى الأَْبطـــاِل َنْلَمـــ�ُس ُجْرَحُهم ُقـــْم اإِ
اإِنَّـمــا الـَحـــقُّ الَّــذي مـاتـــوا َلــــــُه

ـــًة ُمــْذ َعــَرفـــانــا َهــْل َخـَفـــْرنـا ِذمَّ
َلـْم َتـَزْل َتــْجـري �َشـعـيــًرا فــي ِدمانا
بـــوًغــا ِلـوانـــا ِبــَدِم الأَْبــطـاِل َمــ�شْ
َوِبنــــاٌء ِلـْلـــَمـــعــالـــي ل ُيـــدانــــى
كاَبـَدْتـُه ِمــْن اأَ�ًشـــى َنـْنـــ�شى اأَ�شــانــا
ــْعــنــاُه ِمـَن اْلــَمــْهـِد ِكـالنـا َقـْد َر�شِ
اأَْنــُفــ�ًشـــا َجــّبــاَرًة َتـاأْبــى الـَهــوانــا
ـًة َتـــ�ْشـــَبـُح ِبـالّطــيــِب َيـدانـا َلْمــ�شَ
ـنا, َنـــْمــــ�شــي اإَِلـْيـِه اأَْيـــَن كانــا َحقُّ

ال�ّشاعر ب�شارة الخوري
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غيِر ت�شبًُّها بال�ّشاعِر الأُمويِّ )الأخطِل(,  ب�شارُة الخورّي �شاعٌر لبنانيٌّ ُلّقَب بالأخطِل ال�شّ
غيُر". ُتوفَِّي عاَم 1968م. لُه ديواُن "الهوى وال�ّشباُب", وديواُن " الأخطُل ال�شّ

الِفل�شطينيِّ وم�شاركتُه  ال�ّشعِب  اأبناِء  مَع  العربيَّ  الّت�شامَن  ال�ّشاعُر في ق�شيدِتِه  َتناوَل 
ِه. المعاناَة الّتي عا�َشها في ظلِّ ال�شتعماِر َوالقهِر, والّتاأكيَد على حقِّ

التّعريُف بال�ّساعِر

ج�وُّ النّ�سِّ

: ْف اإلى ُمعجِمَك اللُّغويِّ 1- اأ�شِ
: ال�ّشرُف. - العلياُء  

: نق�َس العهَد وخاَنُه. ّمةَ   -َخَفَر الذِّ
:الّتحّلي بمحا�شِن الأخالِق. - الُمروَءُة  

: فاَخَر بِه. - باهى بِه  
2- فرْق في الَمْعنى بيَن الكلماِت اّلتي تحَتها خطٌّ في ما ياأتي:

هْل خفْرنا ِذّمًة ُمْذ َعَرفانا  اأ    - �شائِل العلياَء عّنا َوالّزمانا 
         الّزئبُق �شائٌل َلِزٌج. 

رِة. ب - رفَع الجنوُد الّلواَء في �شماِء الأر�ِس المحرَّ
ِه.           اأ�شرَف الّلواُء فرا�ٌس على تدريِب الجنوِد بنف�شِ

3 - ا�ْشَتْنِتْج َمْعنى الكلمِة اّلتي تحَتها َخطٌّ في كلٍّ من الُجملتَيِن الآتيَتيِن:
اأ    - كابَد ال�ّشعُب الفل�شطنيُّ ظلَم الحتالِل الغا�شِم.

ب - تاأبى حقوُق الإن�شاِن َعمالَة الأطفاِل, وتحا�شُب َمْن يتعّدى عليِهْم.

المعجُم والّدللُة
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4 - ما مفرُد كلٍّ ِمَن الكلماِت الآتيِة: اأبطاٌل, اأْنُف�ٌس, المروءاُت.
5- معنى كلمِة )الأَ�شى( في البيِت الخام�ِس:

جـ- الياأ�ُس. ب- الألُم    اأ    - الحتاللُ   
6- ا�شتخرْج مَن الّن�سِّ كلماٍت تنا�شُب في معناها ما ياأتي:

, الّناُر, ُيقاَرُب. الّذلُّ

ميِر )نا( في " �شاِئِل الَعْلياَء َعّنا " ؟ 1- َمِن المق�شوُد بال�شّ
فَتيِن اّت�شَف بهما العرُب في البيَتيِن الأّوَليِن. 2- اذكْر �شِ

3- حّدِد البيَت الّذي يت�شّمُن كالًّ مَن المعاني الآتيِة:
هاينِة �َشَرٌف لهْم َوطريٌق اإلى تحقيِق المجِد. اأ     - وقوُف الفل�شطينّييَن في وجِه ال�شّ

ِت العرَب هموَمُهم في  هيونيِّ اأن�شَ ب - معاناُة الفل�شطينّييَن في ِظلِّ الحتالِل ال�شّ
ِظلِّ ال�شتعماِر.

   . جـ -الّنفو�ُس الُحّرُة ترف�ُس الّذلَّ
4- َمْن ق�شَد ال�ّشاعُر بالأخِت في البيِت ال�ّشاد�ِس؟

5- ِبَم �شّبَه ال�ّشاعُر كالًّ مَن:
اأ     - " المجِد" في البيِت الّثالِث.

ب -" الّدماِء" في البيِت الّثامِن.
6- ا�شرِح البيَت الأخيَر �شرًحا وافًيا, وا�شتنتِج القيمَة الم�شّمَنَة فيِه.

الفهُم وال�ستيعاُب والتّحليُل
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ا�سُم التَّف�سيِل
األمثلُة

1- الِعْلُم اأنفُع مَن الماِل.
2 - الحريُر اأغلى من القطِن.

3 - وعُد الكريمِ األزُم ِمْن َدْيِن الَغريمِ.

التّراكيُب والأ�ساليُب اللُّغويُّة

ْفَعل( ويدلُّ على  تاأمِل الكلماِت )اأنفُع, اأغلى, األزُم( تجد كالًّ منها و�شًفا علىوزِن )اأَ
نافعاِن,  فالِعْلُم والماُل  فيها,  اأحُدُهما على الآخِر  ا�شتركا في �شفٍة ما, وزاَد  �شيَئيِن  اأنَّ 
لكنَّ الِعْلَم يزيُد في نفِعِه عِن الماِل, َومثُل ذلَك في المثاَليِن: الّثاني َوالّثالِث, وُي�شّمى كلٌّ 

مْن هِذِه الكلماِت )اأنفع, اأغلى, األزم( ا�شَم تف�شيٍل.
اإًذا, ا�شُم الّتف�شيِل: ا�شٌم يدلُّ على اأنَّ �شيَئيِن ا�شتركا في �شفٍة ما, وزاَد اأحُدُهما على 

الآخِر فيها.
فاِت بطريقٍة غيِر مبا�شرٍة, كما في َقوِلنا:  ●   فائدٌة: َقْد ُي�شاُغ ا�شُم الّتف�شيِل مْن بع�ِس ال�شّ

المحيطاُت اأكبُر حجًما مَن البحاِر.

المناق�سُة
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1- عّيِن ا�شَم الّتف�شيِل في كلٍّ مّما ياأتي:
اأ   - ما اأُ�شيَف �شيٌء اإلى �شيٍء اأح�شُن مْن ِعْلٍم اإلى ِحْلٍم.

ب- نهُر الّنيِل اأطوُل من نهِر الُفراِت.
جـ- مّكُة والمدينُة اأ�شرُف المدِن.
دُق اأجدى مَن الكذِب. د  - ال�شّ

2- ا�شتخدم كالًّ مّما ياأتي في ُجمٍل مفيدٍة حيُث تكوُن ا�شَم تف�شيٍل:
اأكبُر, اأجمُل, اأقوى, اأبقى.

ْعُه في جملٍة مفيدٍة: ْغ مْن كلِّ فعٍل في ما ياأتي ا�شَم تف�شيٍل, ثمَّ �شَ 3- �شُ
كُرَم, َعِلَم, َلُطَف, طاَب, َعُذَب.

4 - َمّيِز ا�شَم الّتف�شيِل مْن غيِرِه في ما ياأتي:
ِه. اأ   - الّظالُم اأكثُر الّنا�ِس ظلًما لنف�شِ

ب- اأَعلى البّناُء �شوَر الحديقِة.
جـ- الحقُّ اأرفُع مكانًة في قلِب �شاحِبِه.

, اأَْقوى(. ,  اأََقلُّ 5 - اأكمِل الفراَغ باختيار الكلمِة المنا�شبِة مّما بيَن القو�َشيِن: )اأ�شدُّ
اأ   - مياُه البحِر المّيِت ........... ُملوحًة من مياِه البحِر الأحمِر.

ب- الأ�شُد........... مَن الّذئِب.
هوِر. جـ- اأيّاُم �َشْهِر �ُشباط ........... َعدًدا ِمْن اأَّياِم َبِقيَِّة ال�شُّ

التّدريباُت
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األمثلُة

1- على الإن�شاِن اأن ي�شّحَي مْن اأجِل الوطِن واأّل يتكا�شَل عْن اأداِء الواجِب.
2 - اأيقَن �شعيٌد اأَْن ل خيَر في ُودِّ منافٍق.

الكتابُة

: )اأّل( هَي عبارٌة عْن )اأَْن  اإذا تاأملَت ما تحته خطٌّ في المثاَليِن ال�ّشابَقيِن وجدَت اأنَّ
نٌة من الحرِف الم�شدريِّ الّنا�شِب للفعِل الم�شارِع )اأَْن( يليِه َحْرُف الّنفِي  ل(؛ فهي مكوَّ

)ل(؛ اإذ اأُْدغم حرُف الّنوِن مَع الاّلِم؛ فاأ�شبحْت )اأّل(.
لأّنها  وذلَك  الّثاني,  المثاِل  في  )ل(  في  ُتدَغم  َلْم  )اأَْن(  اأنَّ  ا  اأي�شً لحظَت  ولعّلَك 

 .) متبوعٌة با�شٍم, وهي مخّففٌة من الثقيلِة )اأنَّ
للفعِل  نا�شبًة  م�شدرّيًة  )اأْن(  كانْت  اإذا  )اأَّل(؛  وُتكَتُب  )ل(  في  )اأْن(  ُتْدَغُم  اإًذا, 
ورِة )اأَْن ل(؛ اإذا كانْت  ل )اأَْن( عْن )ل( وتْكَتُب على ال�شّ الم�شارِع, و)ل( النافية. وُتْف�شَ

(, وياأتي بعَدها ا�شٌم. فًة مَن الّثقيلِة )اأَنَّ مخفَّ

المناق�سُة

1- امالأ الفراَغ في كلٍّ من الُجمِل الآتيِة بما ينا�شب بــ )اأَّل( اأَْو )اأَْن ل(:
اأ    - عليَك ........... ت�شيَِّع الفر�شَة لما فيِه خيٌر لَك.

ب - اعلْم ............. �شداقَة بال وفاٍء.
َل عمَل اليوِم اإلى الغِد. جـ - احر�ْس على ........... توؤجِّ

التّدريباُت

)اأَلّ( َو )اأَْن ل(
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ورِة الّتي هي عليها في ما ياأتي: 2- َبيِّْن �شبَب كتابِة )اأَْن( مَع )ل( على ال�شّ
)�شورة طه: 118( اأ    - قاَل تعالى: {           } 

ّحِة. ب - اعلْم اأن ل �شيَء اأغلى مَن ال�شّ
3- َمثِّل لكلٍّ مّما ياأتي بجملٍة تاّمٍة:

اأ    - )اأْن( الم�شدريُّة ُمْدَغمًة في )ل( الّنافيِة.
(  تليها )ل(. فُة مَن الّثقيلِة )اأنَّ ب - )اأْن( المخفَّ

اكتْب ما ُيمليِه عليَك المعّلُم من كتيِِّب ن�شو�ِس ال�شتماِع والإمالِء.
الإمالُء

َك في مدينِة القد�ِس, اكتْب فقرَتيِن ت�شُف فيهما م�شاعَرَك تجاَه المدينِة  تخّيْل نف�شَ
�شاِتها َواأهِلها. ومقدَّ

ا�شتفْد في كتابِتَك مّما ياأتي:
1 - القد�ُس عا�شمُة فل�شطيَن.

2 - قاَل ال�ّشاعر يو�شُف العظم:
َة الأَكـــواِن يـا َفْرَقــُد يــا ُدرَّ يا ُقْد�ُس يا ِمْحراُب يا َم�ْشِجُد    
ــُد َوَكـْم َدعانا ِللُهــدى ُمْر�شِ َكـــْم ُرتِّلـْت في اأُفِقهــا اآَيـــٌة    
َوفي �َشماها َقْد �َشرى اأَحمـُد ها   اأَْقداُم عي�شى باَرَكْت اأَْر�شَ  

3 - الُجْرُح عميٌق, لكنَّ الُجْرَح ُهَو الِقْنديُل.
4 - َي�شعى ال�شهاينُة اإلى تفريِغ المدينِة, وتهجيِر �ُشّكاِنها الِفَل�شطينّييَن, وطم�ِس معاِلِمها 

الإ�شالمّيِة, واإْحالِل الوجوِد اليهوديِّ مكاَنُه.

التّعبيُر
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زهرُة المدائِن
الأََخوان َرَحباني

مختاراٌت مْن لغِتنا الجميلِة

ّلي  الِة اأُ�شَ  لأَْجِلِك يا َمدينَة ال�شّ
لأَْجِلِك يا َبِهّيَة الَم�شاكْن

  يا َزهرَة المدائْن 
يا قد�ُس يا قد�ُس

ّلي الِة اأُ�شَ   يا َمدينَة ال�شّ
 عيوُننا اإليِك َترَحُل كلَّ يوْم 

تدوُر في اأَْرِوقِة الَمعابْد 
 

 ُتعانُق الَكنائ�َس الَقديمْة 
وَتم�شُح الُحزَن عِن الَم�شاجْد 

يا ليلَة الإ�شراْء 
يا درَب َمْن َمّروا اإلى ال�ّشماْء 

عيوُننا اإليِك َترَحُل كلَّ يوْم 
ّلي   واإّنني اأُ�شَ

الّطفُل في الَمغارة
ُه َمْريم َوْجهاِن َيْبكياْن  واأمُّ

ّردوا   لأَْجِل َمْن َت�شَ
 لأَْجِل اأطفاٍل بال َمنازْل  
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لأَْجِل َمْن دافَع وا�شُت�شِهَد في 
 المداخْل 

وا�شُت�شِهَد ال�ّشالُم في َوَطِن ال�ّشالْم 
َو�َشقَط الحقُّ على الَمداخْل 

حيَن َهَوْت َمدينُة القد�ِس 
َتراجَع الُحبُّ 

وفي قلوِب الّدنيا ا�شَتْوَطَنِت الحرُب
لْن ُيْقَفَل باُب مديَنِتنا فاأنا ذاهبٌة 

ّلي   لأُ�شَ
ُدقُّ على الأبواْب �َشاأَ
فتُحها الأبواْب   و�َشاأَ

ُل يا نهَر الأردّن و�شَتْغ�شِ
ّيْة   َوْجهي ِبِمياٍه ُقْد�شِ

و�شَتْمحو يا َنهَر الأردّن
اآثاَر الَقَدِم الَهَمِجّيْة
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دروي�س,  لمحمود  ِفَل�شطيَن(  مْن  ٌق  )عا�شِ ديواِن  عْن  مدر�شِتَك  مكتبِة  في  ابحْث 
. فِّ واكتْب ق�شيدَة " اإلى اأُّمي", واقراأْها اأماَم زمالِئَك في ال�شّ

النّ�شاُط
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رحلٌة في ُدْنيا الَجماِل

ا�شتمْع اإلى الّن�سِّ الّذي يقروؤُُه عليَك المعّلُم مْن كتيِِّب ُن�شو�ِس ال�شتماِع والإمالِء, 
ثمَّ اأجْب عِن الأ�شئلِة الآتيِة:

1- لماذا بنى الإمبراطوُر �شاه جهان �شريَح تاج َمَحّل؟
2- اذكْر اأهمَّ ما يمّيُز هذا المبنى.

حيحِة في ما ياأتي: 3- �شْع دائرًة حوَل رمِز الإجابِة ال�شّ
غيرِة اّلتي تعلو المبنى اإلى عدِد:  )1( ي�شيُر عدُد الِقباِب ال�شّ

اأ   - العّماِل اّلذيَن �شاركوا في البناِء
ب- ال�ّشنواِت اّلتي ا�شتغرَقها بناوؤُُه

جـ- الحدائِق الّتي تحيُط بالمبنى
خامّيِة للمبنى في: وُء القمِر على َبّلوراِت الُقّبِة الرُّ )2( ينعك�ُس �شَ

اأ   - منت�شِف كلِّ �شهٍر     ب- بدايِة كلِّ �شهٍر     جـ- نهايِة كلِّ �شهٍر
هَي  العاَلميِّ  الّثقافيِّ  الّتراِث  قائمِة  في  محّل  َتاَج  اأدرَجْت  الّتي  مُة  المنظَّ  )3(

مُة: منظَّ
اأ   - اليوِن�شيف                ب- الأوُنروا             جـ- اليون�شكو

4- بَم ت�شُف الإمبراطوَر �شاه جهان مْن خالِل ما �شمعَت؟

ال�ستماُع

الَوحدُة 
الّثامنُة
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اأّوًل: اأجْب عِن الأ�شئلِة الآتيِة:
. 1- �شمِّ عدًدا مَن الأماكِن ال�ّشياحّيِة في الأردنِّ

2- ِلَم يزوُر الّنا�ُس هِذِه الأماكَن ؟ 
3- ما الَمْعَلُم ال�ّشياحيُّ اّلذي تن�شُح بزيارِتِه؟

, ما الأموُر اّلتي يجُب مراعاُتها قبَل  4- قّررْت اأ�شرُتَك القياَم برحلٍة اإلى َمْعَلٍم �شياحيٍّ
الّزيارِة, وفي اأثناِئها؟

هِذِه  فوائُد  ما  ال�ّشياحّيِة,  الأماكِن  عِن  برامَج  التلفاِز  �شا�شاِت  على  اأحياًنا  ن�شاهُد   -5
البرامِج؟

6- علِّْق بجملٍة على كلِّ موقٍف مّما ياأتي:
اأ   - �شاهدَت حمزَة يجمُع بقايا الّطعاِم اّلذي تناوَلُه.

ب- طلَب محّمٌد اإلى �شديِقِه اأْن ي�شَتمَع اإلى �شوِت المذياِع من غيِر اإزعاٍج.
جـ- ُيطفُئ �شعيٌد الّناَر الّتي اأ�شعَلها ِلَطْهِي الّطعاِم قبَل مغادرِة المكاِن.

ثانًيا: ا�شتعْن باإجاباِت الأ�شئلِة ال�ّشابقِة للّتحّدِث عْن واجباِت المواطِن عنَد زيارِتِه الأماكَن 
ا من قوِل ال�ّشاعِر اأحمد �شوقي: الأثريَّة. ويمكنَك ال�شتفادُة اأي�شً

واإّنما الأَُمُم الأخالُق ما َبِقَيْت              فاإْن ُهُم َذَهَبْت اأخالُقهْم َذَهبوا

التّحّدُث
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ُبْعِد  على  ال�ّشامِخ  لبناَن  جبِل  قلِب  في  تنِب�ُس  الّطبيعّيُة,  لبناَن  َجْوهرُة  جعيتا  َمغارُة 
ماِل مْن بيروَت. وِهَي مْن اأجمِل َمغاوِر العاَلِم واأكثِرها اّت�شاًعا,  ع�شريَن كيلومتًرا اإلى ال�شَّ
الُقَبِب  مَن  عاَلٍم  تكويِن  في  ال�ّشنيَن  مالييَن  ماهٍر, عمَل  َنّحاٍت  اإلى  الماُء  َتحّوَل  حيُث 
ازدْدَت  الَمغارِة  داخَل  ابتعْدَت  وكلَّما  و�شِفها,  عْن  المرُء  يعِجُز  ِبَروعٍة  والمنحوتاِت 

. تعلًُّقا بهذا الفنِّ الّطبيعيِّ
وظّلِت   , جوفيٌّ نهٌر  فيها  يجري  و�ُشفلى  جاّفٌة,  ُعليا  َمغارتيِن:  مْن  الَمغارُة  تتاألُّف 

الَمغارُة منُذ اكت�شاِفها ِقبلَة اأنظاِر الّزائريَن وَمْرِفًقا �شياحيًّا َيخِطُف الألباَب.
َم  ِلُتقدِّ الّنحِت والّر�شِم اجتمعْت  ُي�شّدُق ما َيرى, كاأنَّ كلَّ مدار�ِس  الّزائُر  ول يكاُد 
اأعظَم منحوتٍة في الّتاريِخ, فكْم فيها مَن الّتماثيِل العاجّيِة والمحفوراِت الّنادرِة ال�ّشكِل 

َمغارُة جعيتا القراءُة
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وعِة والَجماِل. تكّونْت باأ�شلوٍب طبيعيٍّ غايٍة في الرَّ
فلى يقت�شي ا�شتخداَم قاِرٍب �شغيٍر, رحلٌة تدوُم دقائَق  التَّجواُل في اأرجاِء الَمغارِة ال�شُّ
ّيُة اّلتي ترتفُع  ُف اآياٍت مَن الَجماِل الباهِر, حيُث الّروا�شُب الِكْل�شِ معدوداٍت لكنَّها تك�شِ
, وحيَن تداعُبها تّياراُت  حيًنا وتتدلّى اأحياًنا, وتتلّوُن بالأبي�ِس العاجيِّ والأحمِر الَمرجانيِّ

الهواِء تت�شّكُل معزوفٌة مو�شيقّيٌة �شّفافٌة.
ومَن الَمغارِة ال�ّشفلى تذهُب اإلى الَمغارِة الُعليا, فت�شتقبُلَك موؤثِّراٌت �شوتّيٌة هَي اأ�شبُه 
بزقزقِة الع�شافيِر. وحيَن ت�شيُر في الَمم�شى المتعّرِج اّلذي يخترُق بطَن الَمغارِة بم�شافِة 
لكنَّ  ال�ّشفلى,  الَمغارِة  في  راأيَتُه  اأْن  �شبَق  ما  َترى  اأّنَك  اإليَك  ُيَخيَُّل  ُعْمًقا  متٍر  ثمانمئِة 
الَمغارَة الُعليا اأقدُم مْن اأخِتها, والمنحوتاُت الُمتدلِّيُة والمرتفعُة اأو�شُح واأكبُر. اإّنها اأ�شبُه 
ِبُمتحٍف طبيعيٍّ ي�شمُّ المنحوتاِت والّنقو�َس والُمَزخَرفاِت ذاَت الأ�شكاِل المتعّددِة الّتي 
فائها. تم�شي في الممرِّ الّذي ي�شُل اأّوَل الَمغارِة  حِرها و�شَ َتْبَهُر الّناظَر اإليها مْن �شّدِة �شِ
باآخِرها, وتتخّيُل ما ت�شاُء, ويرجُع بَك المكاُن األوًفا مَن ال�ّشنيَن اإلى الوراِء. وتخرُج مَن 

الَمغارِة وتقُف مفتوًنا بما �شاهدَت مْن كنوِز الّطبيعِة.

وزارة الإعالم الّلبنانّية, مديريّة الّدرا�شات والمن�شورات الّلبنانّية - بت�شّرف

ِفها واحدًة مْن اأ�شهِر المواقِع ال�ّشياحّيِة الّتي  يتناوُل الّن�سُّ َمغارَة جعيتا في لبناَن ِبو�شْ
ت�شّكلْت بفعِل عوامِل الّطبيعِة, فُيبيُِّن َجماَلها, واأهمَّ مظاهِرها, وما تترُكُه مْن اأثٍر �شاحٍر 

في نفو�ِس زائريها.

ج�وُّ النّ�سِّ
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: ْف اإلى معجِمَك اللُّغويِّ 1- اأَ�شِ
- الألباُب : الُعقوُل

- َتْبَهُر      : ُتْدِه�َس وُتَحيُِّر 
2- َبيِّْن معنى كلمِة )اآيات( في كلٍّ مّما ياأتي:

ُف َمغارُة جعيتا اآياٍت مَن الَجماِل الباهِر. اأ   - تك�شِ
باِح ع�شَر اآياٍت مَن القراآِن الكريِم. ب- قراأُت في ال�شّ

3- لكلمِة ) كم ( َدللتاِن: الكثرُة, وال�شتفهاُم: 
اأ   - ما دللُة ) كم ( في كلِّ جملٍة مما ياأتي:

)1( كْم كتاًبا قراأَت؟
)2( َكْم �شاِئـٍح زاَر َمغارَة جعيتا.

ب- ا�شتخرْج مَن الِفقرِة الّثالثِة جملًة على َنَمِط الجملِة الّثانيِة. 
4- امالأَ الفراَغ  في ما ياأتي بما ينا�شبُه:

رِة لديَك, وتعّرْف معنى كلٍّ مَن الكلمَتيِن الآتيَتيِن:  5- ُعْد اإلى اأحِد المعاجِم المتي�شِّ
�شامٌخ, مفتوٌن

المعجُم والّدللُة

الجمُعالمفرُد
...........جوهرٌة

تماثيُل...........
...........ُمْتحٌف

ُنقو�ٌس...........
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1- اأيَن تقُع َمغارُة جعيتا؟
2- بماذا تمتاُز َمغارُة جعيتا, كما ورَد في الِفقرِة الأولى؟

3- ممَّ تتاأّلُف َمغارُة جعيتا؟
4- كيَف يتجّوُل الّزائُر في الَمغارِة ال�ّشفلى؟

5- �شْف ما ي�شاهُدُه الّزائُر في الَمغارِة ال�ّشفلى.
6- ِبَم تتمّيُز الَمغارُة الُعليا عِن الَمغارِة ال�ّشفلى؟

7- ماذا ق�شَد الكاتُب ِبَقولِه: "تحّوَل الماُء اإلى َنّحاٍت ماهٍر"؟
وتّيَة في َمغارِة جعيتا الُعليا؟ 8- ِبَم �شّبَه الكاتُب الموؤثِّراِت ال�شّ

ِرَك ِلما در�شَت  ْف م�شاعَرَك مْن خالِل ت�شوُّ َك داخَل َمغارِة جعيتا, و�شِ 9- تخّيْل نف�شَ
. في الّن�سِّ

الفهُم وال�ستيعاُب والتّحليُل

ال�ستفهاُم ب� )هْل، والهمزِة(
األمثلُة

1- هْل �شارَك بهاٌء في ر�شِم الّلوحِة الفّنّيِة؟
2- اأتذهُب معي لزيارِة �شديِقنا المري�ِس؟

3- األي�َس الماُل نعمًة؟

التّراكيُب والأ�ساليُب اللُّغويُّة
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انظِر الُجمَل ال�ّشابقَة تجْدها ا�شتفهامّيًة َي�شتفهُم بها ال�ّشائُل عْن اأمٍر ما, ويطلُب اإلى 
َفُه اإيّاُه, وِهَي مبدوءٌة ِبحرَفيِن, ُهما: )هْل(, و)الهمزُة(. الم�شوؤوِل اأْن ُيَعرِّ

تاأّمِل الجملَة الأولى المبدوءَة بحرِف ال�شتفهاِم )هْل(, فاإذا كاَن جواُب الم�شوؤوِل 
بالإثباِت فاإّنُه يقوُل: "نعْم, �شارَك بهاٌء في ر�شِم الّلوحِة الفّنّيِة", واإذا كاَن جوابُه بالّنفِي 

فاإّنُه يقوُل: )ل(.
َتاأّمِل الجملَة الّثانيَة تجْد اأنَّ اأداَة ال�شتفهاِم ِهَي )الهمزُة(, فاإذا كاَن جواُب الم�شوؤوِل 

بالإثباِت فاإّنُه يقوُل: "نعْم, اأَْذَهُب", واإذا كاَن جواُبُه بالّنفِي فاإّنُه يقوُل: )ل(.
والّنفِي  )الهمزِة(  ال�شتفهاِم  بيَن حرِف  فيها  ُجِمَع  قْد  اأّنُه  تجْد  الّثالثَة  الجملَة  تاأّمِل 
)لي�َس(, ويكوُن الجواُب في مثِل هذا الّنمِط مَن الأ�شئلِة )َبلى( في حاِل الإثباِت, و)كاّل( 
في حاِل الّنفِي, فاإذا كنَت ترى الماَل ِنعمًة تقوُل: "َبلى, الماُل ِنعمٌة", واإذا لْم تكْن ترى 

الماَل ِنعمًة  فاإّنَك ُتجيُب: "كاّل, الماُل لي�َس ِنعمًة".
اإًذا, ال�شتفهاُم َطَلُب الِعْلِم ب�شيٍء لْم يكْن معلوًما لل�ّشائِل مْن قبُل. وَحْرفا ال�شتفهاِم: 
عنهما  وُيجاُب  ال�ّشائُل,  يجهُلُه  الّذي  الجملِة  م�شموِن  عْن  بهما  ُي�شاأَُل  الهمزُة(  )هْل, 
ِبـ )نعْم( في الإثباِت, وِبـ )ل( في الّنفِي. وقْد ياأتي الّنفُي َعِقَب )الهمزِة(, وُيجاُب عِن 

ال�ّشوؤاِل في تلَك الحاِل ِبـ )َبلى( في الإثباِت, وِبـ )كاّل( في الّنفِي.

المناق�سُة
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1- �شْع �شوؤاًل منا�شًبا لكلِّ اإجابٍة مّما ياأتي:
اأ   - نعْم, القد�ُس عا�شمُة ِفَل�شطيَن.

يِق. ديُق وقَت ال�شّ ب- بلى, ال�شّ
جـ- ل, الّرحلُة المدر�شّيُة في موعِدها.

. د  - كاّل, لْم اأ�شارْك في العر�ِس الم�شرحيِّ
هـ - نعْم, اأقراأُ كلَّ �شهٍر كتاًبا.

ِل الُجمَل الآتيَة اإلى اأ�شاليِب ا�شتفهاٍم ِبـ )هْل( اأِو)الهمزة( مراعًيا عالمة الّترقيِم  2- َحوِّ
المنا�شبَة:

اأ   - البترا مدينٌة اأثرّيٌة.
ب- اأحمد �شوقي اأميُر ال�ّشعراِء.

جـ- �شاركْت اآلُء في الحتفاِل ِبَيوِم ال�ّشجرِة.
د  - اقتنَع مرواٌن براأِي زميِله وُهَو ُيحاوُرُه.

3- امالأْ  كلَّ  فراٍغ في الُجمِل الآتيِة بما ُهَو منا�شٌب مّما بيَن القو�َشيِن:
)لْم, هْل, لي�شْت(

اأ   - اأ .......... َمغارُة جعيتا جوهرُة لبناَن الّطبيعّيَة؟
نا الّت�شحياِت في معركِة الكرامِة؟ ْم جي�شُ ب- اأ .......... ُيَقدِّ

جـ- .......... اأعددَت درو�َشَك قبَل اأْن تذهَب للَِّعِب؟
4- ا�شتخدْم حرَفي ال�شتفهاِم: )هْل(, و)الهمزة(, في جملَتيِن مفيدَتيِن مْن تعبيِرَك.

َمِر( الآياِت الكريمَة الّتي ورَد فيها ال�شتفهاُم بالهمزِة مقترًنا  5- ا�شتخرْج من �شورِة )الزُّ
بـ )لي�س(, ودّونها في دفترَك.

التّدريباُت
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مراجعٌة
اتّ�ساُل )اإْذ( بالّظروِف، وعالماُت التّرقيِم

روَف الآتيَة بكلمِة )اإْذ(, واكتْبها في الفراِغ, ثمَّ ا�شتخدْمها في ُجمٍل مفيدٍة: 1- �شِل الظُّ
عنَد ......... ,  حيَن ......... , يوَم .........

2- امالأَ الفراَغ في ما ياأتي بالّظرِف المجاوِر بعَد و�شِلِه بـ )اإْذ(:  
اأ   - َمْن َكُثَر َلَغُطُه َنِدَم, ......... ل ينفُع الّندُم.                       )عنَد(

ب- رجعُت اإلى البيِت ......... �شقَط المطُر.                        )�شاعَة(
ٍن؛ لأّنهم ......... يحَتِرمونَك.    )وقَت( جـ- عامِل الّنا�َس ِبُخلٍق ح�شَ

3- امالأَ الفراَغ  في ما ياأتي بعالمِة الّترقيِم المنا�شبِة:
اأ   - قيَل لرجٍل )      ( َمْن �شّيُد قوِمَك )      ( قاَل: اأنا, قاَل: لْو كنَت كذلَك لْم 

تقْلُه )      (
. ب- ال�شُم ق�شماِن )      ( ُمعَرٌب, وَمبِنيٌّ

ديُق عْن َهفوِة �شديِقِه )      ( جـ- ما اأجمَل اأن يتجاوَز ال�شّ
د  - ما َدوُر ال�ّشباِب في بناِء الأردنِّ الحديِث )      (

الكتابُة

اكتْب ما ُيمليِه عليَك المعّلُم من كتيِِّب ن�شو�ِس ال�شتماِع والإمالِء.

الإمالُء
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اللُّغوّيَة  الأ�شاليَب  م�شتخدًما  بالدي(,  الّدنيا  )جّنُة  بعنواِن  تعبيريًّا  مو�شوًعا  اكتْب 
عَة, وم�شتعيًنا بالأفكاِر الآتيِة: المتنوِّ
. اأ   - مظاهُر الَجماِل في الأردنِّ

ب- حبُّ الوطِن والوفاُء لُه. 
جـ- ف�شُل الوطِن على اأبناِئِه.

د  - واجُب الإن�شاِن نحَو وطِنِه.
هـ - ما راأُيَك في المواقِف الآتيِة:

�شاِت الوطِن. 1. عامٌل يحافُظ على موؤ�شَّ
2. مبدٌع �شارَك في م�شابقاٍت خارَج الوطِن.

3. طالٌب يقُف احتراًما ِلَعَلِم بالِدِه.
ٌف ي�شُل متاأّخًرا اإلى دواِمِه با�شتمراٍر. 4. موظَّ

5. مواطٌن يحترُم رجاَل الأمِن العامِّ ويتعاوُن معهْم.
6. �شائٌق ل يلتزُم باآداِب المروِر وُهَو يقوُد ال�ّشّيارَة. 

ا بقوِل ال�ّشاعِر: يمكنَك ال�شتعانُة اأي�شً
َوَطني لْو �ُشِغلُت بالُخلِد عنُه              نازَعْتني اإليِه في الُخْلِد َنْف�شي

التّعبيُر
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المحفوظاُت

و�سُف الّطبيعِة
 اأحمد �سوقي

َب باأميِر ال�ّشعراِء, ولُه ديواُن   اأحمد �شوقي �شاعٌر عربيٌّ مْن م�شَر, ُوِلَد عام 1868م. ُلقِّ
)ال�ّشوقّياِت(, وم�شرحّياٌت �شعرّيٌة كثيرٌة, منها: عنترُة, وَقْمبيُز. ُتوفَِّي عاَم 1932م. 

التّعريُف بال�ّساعِر

ـْنِع البـاري حـّتــى اأُريـَك َبـديــــَع �شُ
والآثــــــــاِر الآيـــــــاِت  ِلــَروائــــِع 
اأُمُّ الِكــتـــاِب علـى ِل�شـــاِن القـاري
ِبـاإِطــــاِر َزَهــْت  ِمــراآًة  والـنَّـْبــَت 
ْت عـلــى اأَْوتــــــاِر َكـاأَنـاِمـــٍل َمـــــرَّ
ــى َوِجماِر فيهــا الَجواِهُر ِمــْن َح�شً
َمـْنـ�شوَجـٍة مــْن �ُشــنـُد�ٍس َوُنـ�شــــاِر
َوِبــحـــــاِر اأَنــُهــٍر  ِمـــْن  ـّقــًة  ُمـْنــ�شَ

تلــَك الّطبـيعــُة ِقــْف ِبنــا يـــا �شاري    
تـا الأر�ُس َحـْوَلــَك وال�ّشمــاُء اهـتـزَّ

ِمــْن ُكلِّ نـاِطـَقـــِة الـَجـــالِل كاأنَّهــا        
َتخاُلــُه         الَغـديــِر  علــى  َتُمــرُّ  َولقــْد 
ِل َموُجــُه وَجـريـُرُه         ـْلـ�شُ ُحـْلـــُو التَّـ�شَ
ْت �َشـواِعــُد مـاِئـــِه َوَتــاأَلَّـَقـــْت        ُمــدَّ
ـلَّــٍة ُمــْبــَتــلَّــٍة        َيـْنـ�شــاُب فــي ُمْخـ�شَ
جى ًحى َوفي ُجْنِح الدُّ َوَترى ال�ّشماَء �شُ
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- الآياُت        : مظاهُر الَجماِل
- اأمُّ الكتاِب   : فاتحُة القراآِن الكريِم

بُه - َتخاُلُه          : َتْح�شَ
- َزَهْت          : افتخَرْت

- اأناِمُل           : جمُع )اأُْنُملٌة(, وهَي راأ�ُس الإ�شبِع
غيرُة - ِجماٌر          : جمُع )َجْمَرٌة(, وهَي الَح�شاُة ال�شّ

َبٌة ُمبَتّلٌة ّلٌة       : اأر�ٌس ُمخ�شِ - ُمخ�شَ
- �ُشنُد�ٌس         : ثياٌب مْن حريٍر

- ُن�شاٌر           : َذَهٌب خال�ٌس
جى : اأّوُل الّليِل - ُجنُح الدُّ

معاني المفرداِت

؟ 1- ما الفكرُة الّرئي�شُة في الّن�سِّ
2- ما اأثُر الّتاأّمِل في الّطبيَعِة, كما ورَد في البيِت الأّوِل؟

ِف الَغديَر, كما ورَد في البيِت الّرابِع. 3- �شِ
. 4- اذكْر �شبَب اهتزاِز كلٍّ مَن: الأر�ِس, وال�ّشماِء, كما ورد في الّن�سِّ

عريَّ اّلذي يدلُّ على ان�شياِب ماِء الَغديِر في اأر�ٍس َنِدّيٍة ُمبلَّلٍة. 5- حّدِد البيَت ال�شِّ
ورَة الَجمالّيَة في البيِت الخام�ِس. ِح ال�شّ 6- و�شّ

الأ�سئلُة
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نَ�سيُد الُعروبِة 

مختاراٌت مْن لغِتنا الجميلِة

َوَنــْجــــًدا اأُِحــبُّ َواأَْهــــوى َعـــَدْن

َواأَْهـــوى الِكنـــاَنـــَة اأُْخــَت الَهــَرْم

ْنَو الَحــــَرْم َوَعّمـــاَن َوالُقــــْد�َس �شِ

ـــّم َواأَْهـــــوى الَمنـاَمــَة ذاَت الِخ�شَ

ِبـــالدي الَعـــــزيــــَزُة اْبًنا َوَعــــــــّم

َواأَْهـــوى َمــــنـــاِزَلــهـــا َوالــِقــَمــْم

َوَم�ْشِقــَط َمْهـــوى النَّـــدى َوالَكــَرْم

ـــــْم بـــا َنْحَوهــا َوالنَّ�شَ َوَيْهفــــو ال�شَّ

اأُِحــــبُّ الِحجـــــاَز اأُِحـــبُّ الَيَمــْن

ــُق ُلْبنـــاَن َمـــاأْوى النُّجـــــوِم َواأَْعــ�شَ

َوفــــا�َس َوَوْهـــــراَن َوالــّراِفــَدْيـــــِن

ـــاآِم ــــبــــو اإِلـــى ِجــلَّــٍق َوالـ�شَّ َواأَ�شْ

ِبـــالُد الـــُعـــروَبــــِة اأَّنــــى َتــكـــوُن

اأُِحــــبُّ َهـــواهــــا َو�ُشـــْطـــاآنَـــهـــا

رى ْنعـــــاَء ذاَت الــــــذُّ ْنعــــاَء �شَ َو�شَ

ــــذى َيـــُرفُّ َعــلـــى جاِنَبْيـهــا ال�شَّ

ال�ّشاعر محّمد بن علي ال�ّشنو�شّي

َيْم ِبالدي بالُد الُهدى َوال�شِّ

َيْم ِبالدي ِبالُد الُهدى َوال�شِّ

َيْم ِبالدي ِبالُد الُهدى َوال�شِّ
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ُعْد اإلى ال�ّشبكِة العالمّيِة للمعلوماِت )الإنترنت(:
لَت اإليِه على زمالِئَك في الإذاعِة  , ثمَّ اقراأْ ما تو�شّ - وابحْث عْن َطَبقِة َفْحل في الأردنِّ

المدر�شّيِة. 
, ثمَّ علِّقها على مجّلِة  حابِة في محافظِة الكرِك في الأردنِّ َوًرا لمقاماِت ال�شّ - واجمْع �شُ

الحائِط في �شّفَك.
. َوًرا لمنطقِة وادي ابن حّماد في محافظِة الكرِك جنوبيَّ الأردنِّ - واجمْع �شُ

النّ�شاُط
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حكاياٌت ونوادُر

ا�شتمْع اإلى الّن�سِّ الّذي يقروؤُُه عليَك المعّلُم مْن كتيِِّب ُن�شو�ِس ال�شتماِع والإمالِء, 
ثمَّ اأجْب عِن الأ�شئلِة الآتيِة:

1- ِلَم حّلِت المراأُة ابنَتها؟
2- ما الذي اأثاَر ده�شَة زوِج المراأِة؟

3- كيَف َتَدبَّرِت المراأُة َنَفَقَة تزويِج ابَنِتها؟
4- ماذا قاَل لها زوُجها بعَد اأْن اأخبَرْتُه بطريقِة تدبيِر الماِل؟

5- ِبَم ت�شُف هذِه المراأَة؟
6- ورَد في الّن�سِّ ِذْكٌر لَمْعِدنيِن ثمينيِن, ما ُهما؟

7- واِزْن بيَن عاداِت الّزواِج الواردِة في الّن�سِّ وعاداِت الّزواِج حاليًّا.

ال�ستماُع

الَوحدُة 
الّتا�سعُة
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اأّوًل: اأجْب عِن الأ�شئلِة الآتيِة:
1- اذكْر مّما تعرُف �شخ�شّيًة ا�شُتِهَرْت بالّطرائِف والّنوادِر.
2- ِلَم ُيْقِبُل الّنا�ُس على روايِة الّطرائِف والّنوادِر و�َشماِعها؟

3- هاِت ُطرفًة مّما تعرُف وناق�ْس زمالَءك فيها.
ُث بطرفٍة اأنَت تعرُفها مْن َقْبُل؟ ا ُيحدِّ 4- ماذا تفعُل اإذا �شمعَت �شخ�شً

5 - اذكِر اثنَيِن مْن اآداِب الكالِم في المجال�ِس.
ثانًيا: ل بدَّ مْن اأّنَك مرْرَت ِبَموقٍف طريٍف اأْو �شمعَت ِبِه:

1- مَع َمْن حدَث الموِقُف الّطريُف؟
2- متى حدَث الموقُف؟ واأيَن؟

يًّا اأو َهَزليًّا؟ 3- هْل كاَن الموقُف الّطريُف ِجدِّ
4- اذكْر اأهمَّ اأحداِث ذلَك الموقِف.

5- ما الّذي تعّلمَتُه مْنُه؟
ثالًثا: م�شتعيًنا باإجاباِت الأ�شئلِة ال�ّشابقِة, تحّدْث عْن بع�ِس اآداِب الحديِث, وا�شتفْد في 

تحّدِثَك مّما ياأتي:
دَق حّتى ُيْكَتَب عنَد اهلِل  ُدُق ويتحّرى ال�شّ - قاَل ر�شوُل اهلِل : " َوما يزاُل الّرجُل َي�شْ
رواه م�شلم ّديًقا".  �شِ

- القوُل الماأثوُر: "ُربَّ َكِلَمٍة قاَلْت ِل�شاحِبها َدْعني".

التّحّدُث
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: قاَل اإبراهيُم المازِنيُّ

ْيَعِة اأحِدِهْم. َرِكْبنا القطاَر, وفي  ُدعينا اأنا وطائفٌة مَن الأ�شدقاِء اإلى ق�شاِء يوَميِن في �شَ
محّطِة الو�شوِل وجْدنا طائفًة �شّتى مَن الخيِل والِبغاِل والحميِر ِلَتحمَلنا مَن المحّطِة اإلى 
ْيعِة َعزَّ  ْيعِة, فاخترُت مْن بيِنها حماًرا �شغيًرا, وهَمْمُت بامِتطاِئِه, ولكنَّ �شاحَب ال�شَّ ال�شَّ
عليِه اأن َيرَكَب المازنيُّ حماًرا, وجاءني بَجواٍد اأ�شيٍل, واأَق�شَم عليَّ َلأَْركَبنَُّه, فا�شتْحَيْيُت 
اأْن اأقوَل لُه: اإّني اأخاُف ُركوَبُه, واإّنُه ل عْهَد لي بالخيِل, ثمَّ قلُت: اأريُد �ُشلًَّما. قال في 
فوَق ظهِر هذا  اأ�شعَد  اأْن  اأريُد  اأّني  اإليِه  قلُت: حاجتي  اإليِه؟  �ُشلًَّما! ما حاجُتَك  ٍة:  َدْه�شَ

الح�شاِن يا �شاحبي, ف�شِحَك وقاَل: اأنا اأُ�شاعُدَك.
الّناحيِة  من  الأر�ِس  على  �َشُتْلقيني  اأّنها  اإليَّ  ُخيَِّل  َدفعًة  الجواِد  ظْهِر  على  ودفعني 

الُفرو�سّيُة القراءُة
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اأحُد الأ�شدقاِء واأَهوى على َجوادي  اقترَب مّني  ثّم  َمْهٍل,  ْرنا م�شافًة على  �شِ الأُخرى. 
�ْشُت اأنَّ  ا معُه, فوَثَب الجواُد وراَح ُي�شابُق الّريَح, واأنا اأعلو واأهِبُط فوَقُه, ثمَّ اأح�شَ ِبَع�شً
تي كلُّ ما ت�شلُ  ُك بِه واأََتعلَُّق, فُيفِلُت مْن َقْب�شَ �ُس ِبَيدي �شيًئا اُأم�شِ ُع, واأََتلمَّ اأَْمعائي �شتتقطَّ
ميَر  ّمَة وال�شّ ُدُهُم الذِّ اإليِه, فاْرَتمْيُت على ُعُنِقِه وَطّوْقُتُه, وجعْلُت اأُنادي َمْن َحْولي واأُنا�شِ

والُمروَءَة اأْن يوِقفوا هذا الح�شاَن.  
عنُه!  انحدْرُت  ما  اأ�شرَع  فما  الجواَد,  وردَّ  باللِّجاِم  واأم�شَك  الَخَدِم  اأحُد  اأدرَكني 
تي على الأر�ِس, ف�شاأَلني ُم�شيُفنا: اأَتنوي اأْن تقعَد ُهنا اإلى الأبِد؟  وكاأّنما اأعجَبْتني ِجْل�شَ
ْعَزعِة,  الزَّ التََّقْلُقِل وتلَك  بثباِت الأر�ِس بعَد كلِّ هذا  ال�ّشعوِر  اإلى  اإنَّ بي حاجًة  فقلُت: 
قاَل: ولكّنَك ل ت�شتطيُع اأْن تظلَّ جال�ًشا هكذا, اإنَّ اأماَمنا �َشْيَر �شاَعٍة, فقلُت: �شاألحُق ِبُكْم 

لزاِل.  اأَْرِجُع اإذا كاَن ل ُبدَّ مْن ُركوِب هذا الزِّ اإًذا, اأْو  
قاَل: ولكْن, ل يليُق اأْن تركَب حماًرا, قلُت, وقْد �شاَر في ُو�ْشعي اأْن اأ�شحَك: في 
ٌم, قاَل: ل َتْمَزْح, قْم واركْب ِحماري  ُو�ْشِعَك اأْن ُتعّلَق ورقًة تكتُب فيها اأّنُه َجواٌد ُمطهَّ
اأو  اليائ�ِس  ِبلهجِة  قاَل  الجواِد؟  بيَنُه وبيَن  الفرُق  اإذا كاَن حماُرَك عالًيا فما  قلُت:  هذا, 
الُمنتِقِم: اإًذا, ُخْذ هذا, واأ�شاَر اإلى َجْح�ٍس َقِمى ل �شْرَج عليِه ول ِلجاَم لُه, َفُقمُت اإليِه 

وامتطْيُتُه ِبَوثبٍة واحدٍة وِبال ُمعيٍن. 
َف كلَّ ما اأمتعني بِه ذلَك الَجْح�ُس من الُفكاهاِت,      ويطوُل بنا الكالُم اإذا اأردُت اأْن اأ�شِ
فقْد كاَن فيِه ِعناٌد, وكاَن َياأبى اأْن يتو�ّشَط الّطريَق, ول ُير�شيِه اإّل اأْن َيُحكَّ َجْنَبُه في كلِّ ما 

يلقاُه مْن �شجرٍة اأو َعَربٍة اأو حائٍط. وتعّوْدُت منُه ذلَك. 

اإبراهيم عبدالقادر المازنّي, �شندوق الّدنيا - بت�شّرف

ٍء
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في  ال�ّشاخِر  باأ�شلوِبِه  ُعِرَف   , ِم�شريٌّ َحفيٌّ  و�شَ اأديٌب  المازنّي  القادر  عبد  اإبراهيم 
الَه�شيِم(,  و)ح�شاُد  الكاتُب(,  )اإبراهيُم  منها:  عديدٌة,  موؤلَّفاٌت  لُه  الأدبّيِة.  الكتابِة 

. ندوُق الّدنيا( الّذي اأُِخَذ منُه هذا الّن�سُّ و)�شُ

الّطريَف  والموقَف  اأ�شدقاِئه,  لأحِد  زيارِتِه  في  َتْجِربَتُه  المازنيُّ  َيْحكي  الّن�سِّ  في 
ْيعِة الّتي ي�شكُنها �شديُقُه. اّلذي مرَّ بِه للو�شوِل اإلى ال�شَّ

التعريُف بالكاتِب

ج�وُّ النّ�سِّ

: ْف اإلى معجِمَك اللُّغويِّ 1- اأَ�شِ
ْيعٌة        : قريٌة �شغيرٌة - �شَ

ُه اإلى �شدِرِه، واأحاط به كاّلطوِق - َطّوَقُه         : عاَنقُه و�شمَّ
َم عليِه - نا�َشَدُه        : اأَْق�شَ

ُع في فِم الح�شاِن  - اللِّجاُم        : الَحديدُة الّتي ُتو�شَ
- التََّقْلُقُل       : ال�شطراُب

ٌن وجميٌل ٌم: ح�شاٌن َح�شَ - جواٌد ُمطهَّ
2- فّرْق في المعنى بيَن الكلمَتيِن الّلَتيِن تحتُهما خطٌّ في كلٍّ مّما ياأتي:

اأ   - اأَدرَك  اأََحُد الَخَدِم المازنيَّ واأم�شَك باللِّجاِم.
ِة.  اأدرَكْت اأ�شيُل َمغزى الق�شّ

المعجُم والّدللُة
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ب- َعزَّ على الُم�شيِف اأْن يركَب المازنيُّ حماًرا.
عزَّ الكريُم بيَن الّنا�ِس ِبِخ�شاِلِه.

ا. جـ- اقترَب اأحُد الأ�شدقاِء واأهوى على الجواِد ِبَع�شً
قاَل نائٌل: اأنا اأهوى قراءَة ِق�ش�ِس المغامراِت.

3- ا�شتخرْج مَن الّن�سِّ الكلماِت الّتي تعني كالًّ مّما ياأتي:
اأ   - ركوٌب )الِفقرُة الأولى( ....................

ب- َعَزْمُت على القياِم ِبـ )الِفقرُة الأولى( ....................
جـ- الحركُة ال�ّشديدُة )الِفقرُة الّثالثُة( ....................

ياِق معنى الكلمِة الّتي تحَتها خطٌّ في كلٍّ مّما ياأتي: 4- ا�شتنِتـْج مَن ال�شِّ
اأ   - اأ�شاَر الُم�شيُف اإلى جح�ٍس َقِمى ل �َشْرَج عليِه ول ِلجاَم َلُه.

ب- انحدَر المازنيُّ عْن ظهِر الح�شاِن �شريًعا.
رِة لديَك, وتعّرف منُه معنى الكلمَتيِن الآتيَتيِن: 5- ُعْد اإلى اأحِد المعاجِم المتي�شِّ

َوْثَبـٌة, �َشْرٌج

ٍء
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1- ما الغر�ُس مْن وجوِد الخيوِل والِبغاِل والحميِر في المحّطِة؟
2- ِلَم طلَب المازنيُّ �ُشلًَّما؟

ْف حاَل المازنيِّ وم�شاعَرُه وهَو على ظهِر الح�شاِن, وبعَد اأْن نزَل عنُه. 3- �شِ
ْيعِة �شديِقِه؟ 4- كيَف اأكمَل المازنيُّ طريَقُه اإلى �شَ

. ْد موقًفا اأعجَبَك في الّن�سِّ 5- حدِّ
ِة من المواقِف الآتيِة: 6- �شْع دائرًة حوَل الموقِف الُم�شَتْنَكِر في هذِه الق�شّ

ْيَعِة الُم�شيِف. اأ   - ا�شتعماُل الخيِل والِبغاِل والحميِر للو�شوِل اإلى �شَ
ا معُه. ب- �شْرُب اأحِد الأ�شدقاِء الح�شاَن اّلذي َرِكبُه المازنيُّ ِبَع�شً

جـ- حاجُة المازنيِّ اإلى ال�ّشعوِر بالّثباِت على الأر�ِس بعَد ُركوِب الح�شاِن.
, حّدِد العباراِت الّدالَّة  ديِق للمازنيِّ 7- ورَد في الِفقرِة الأولى ما ي�شيُر اإلى احتراِم ال�شّ

على ذلَك.

الفهُم وال�ستيعاُب والتّحليُل

مراَجعُة الف�سِل الأّوِل
1- ما نوُع ال�شِم المعرفِة في ما تحتُه خطٌّ في ما ياأتي:

اأ     - قاَل تعالى: {          } 
)�شورة الواقعة :69-68(  

ب - خاَف اإبراهيُم ركوَب الح�شاِن.      
جـ - هذِه اأر�ٌس ُرِوَيْت بدماِء ال�ّشهداِء.
َم الّذيَن فازوا في �شباِق الخيِل. د   - ُكرِّ

التّراكيُب والأ�ساليُب اللُّغويُّة
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هـ  - يتعاوُن المواطنوَن ورجاُل الّدفاِع المدنيِّ في العا�شفِة الّثلجّيِة.
2- ا�شتخدِم الأ�شماَء الآتيَة في ُجمٍل مفيدٍة, واكتبها في دفترَك:

ميُر المّت�شُل الهاُء. ميُر المّت�شُل الكاُف, ال�شّ , نحُن, ال�شّ هوؤُلِء, الّلتاِن, اأنتنَّ
ًبا لكلِّ اإجابٍة في ما ياأتي: ْغ �شوؤاًل منا�شِ 3- �شُ

اأ   - ل, لْن اأنُكَث العهَد الّذي قطعُتُه على نف�شي.
 . ِقها الِعْلميِّ ب- بلى, ُتواظُب الباحثُة على تفوُّ

. نِّ جـ- نعْم, ريا�شُة الَم�ْشِي مفيدٌة لكباِر ال�شِّ
4- اقراأ الّن�سَّ الآتَي ثمَّ اأجْب عّما يليِه:

وبعَد   ,)1( َثريًدا  ياأكالِن   , �شاِفيُّ الرُّ ومعروٌف   , هاِويُّ الزَّ جميٌل  ال�ّشاعراِن:  جل�َس 
, فقاَل:  هاويِّ قليٍل مالِت الّدجاجُة الّتي فوَقُه ناحيَة الزَّ

م.  َعَرَف الخيُر اأهَلُه فتقدَّ
: �شافيُّ فاأجابُه الرُّ

م. َكُثَر النَّْب�ُس تحَتُه َفَتَهدَّ
: اأ   - ا�شتخرْج مَن الّن�سِّ

يًا        1.  فعاًل لِزًما                   2. ُمثنًّى                      3. فعاًل متعدِّ
ّمِة 4.  ظرَف مكاٍن               5. مفعوًل ِبِه               6. فاعاًل مرفوًعا بال�شّ

7.  ثـالثـَة معارَف مختلفَة الّنوِع.

. ب- اأعرِب الكلمَة الّتي تحَتها خطٌّ في الّن�سِّ

)1( الثَّريد: ما ُيَفتُّ مَن الُخبِز وُيبلَُّل بالَمَرِق.
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مراَجعٌة

ا: 1- ا�شُكِل الكلماِت الآتيَة �َشْكاًل تامًّ
اأ   - يبطئ, تباطوؤ, اأبطاأ, بطء         ب- هيئة, هّياأه, متهّيئ, تهيئة, تهّيوؤ

جـ- ن�شاأة, نا�شئة, اأن�شاأ, تن�شئة, اأن�شئ        د  - عبء, تعبئة, عّباأ, يعّبئ
حيحِة مّما بيَن القو�َشيِن في ما ياأتي: 2- امالأَ الفراَغ باختياِر الكلمِة ال�شّ

اأ   - قاَل ر�شوُل اهلِل : " اآيُة المنافِق ثالٌث: اإذا حّدَث كذَب, َواإذا وعَد اأخلَف, 
َواإذا ............. خاَن".  رواه البخاري            )اوؤُْتِمَن, اْئُتِمَن(    

ـِ .......... .                                      )تفاَءل, تفاوؤُل( ب- ابداأْ يوَمَك ب
.           )جْزًء, جْزًءا( ِة اأبي زيٍد الِهالِليِّ جـ- قراأُت .......... مْن ق�شّ
ـِ .......... المّتهِم.                        )براَءة, َبْرَئة( د  - �شدَر الُحكُم ب

هـ - مْن ِخ�شاِل .......... العفُو عنَد المقدرِة.            )الُمرواأَِة, الُمروَءِة(
و  - اأَْقِبْل على الخيِر بال .......... .                            )تباُطاأ, تباُطوؤ(

3- اأدخْل األَف الّتثنيِة على الكلمَتيِن الآتيَتيِن, ُمتنبًِّها اإلى كتابِة الهمزِة:
ْوٌء َجريٌء, �شَ

4- امالأَ الفراَغ بالكلمِة التي بيَن القو�َشيِن بعَد اإدخاِل تنويِن الفتِح عليها:
اأ   - َيِبرُّ مرواٌن والَديِه )ابتغاٌء( .......... لر�شا اهلِل.

ب- ل تكْن )متباِطٌئ( ..........  في اإ�شداِء النُّ�شِح لمْن ُيخِطُئ.
يَِّة في الأ�شبوِع القادِم. يُّ )َتَنـبُّوؤٌ( .......... للحالِة الجوِّ جـ- َعر�َس الّرا�شُد الجوِّ

الكتابُة
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اكتْب ما ُيمليِه عليَك المعّلُم من كتيِِّب ن�شو�ِس ال�شتماِع والإمالِء.

الإمالُء

, وِذْكَر الأفكاِر الّرئي�شِة واأَْبرِز الأحداِث.  يتطلَُّب تلخي�ُس ن�سٍّ ما قراءًة واعيًة للّن�سِّ
وا�شتخداَم  المعنى,  الّتاّمِة  الوا�شحِة  والُجمِل  ال�ّشليمِة  الّلغِة  على  الحفاَظ  يتطلَُّب  كما 

عالماِت الترقيِم.

ْرفَة الآتيَة )ُح�ْشُن الّتخلُّ�ِس(, ثمَّ اأجْب عِن الأ�شئلِة الّتي تليها: اقراأ الطُّ
ُيحكى اأنَّ اأ�شًدا وثعلًبا وذئًبا ا�شَطحبوا في اإحدى الغاباِت. وفي اأحِد الأّياِم اّتفقوا 
موُه بينُهْم, َخَرجوا ف�شادوا حماًرا  يِد, ثمَّ َيجمعوا �شيَدهْم, ويق�شِ على اأْن يخُرجوا لل�شّ
ْيَدنا, قاَل الّذئُب: اإنَّ الأمَر وا�شٌح  ْم بيَننا �شَ وظبًيا واأرنًبا, فقاَل الأ�شُد: اأيُّها الّذئُب, اق�شِ
ول ِخالَف عليِه, اأنَت تاأخُذ الحماَر, والّثعلُب ياأخُذ الأرنَب, اأّما اأنا َفِلَي الّظبُي. لْم تُرْق 
هذِه الِق�ْشمُة لالأ�شِد؛ فخبَط الّذئَب فانَدقَّ راأ�ُشُه. ثمَّ اأقبَل على الّثعلِب, وقاَل: ما اأجهَلُه 
قاَل  يِد,  ال�شّ لهذا  ِق�ْشَمَتَك  اأ�شمَع  اأْن  اأريُد  ُمعاوَيَة,  اأبا  يا  اأنَت  هاِت  قاَل:  ثّم  بالِق�ْشَمِة, 
يُد كلُُّه لَك, تاأخُذ الحماَر ِلَغداِئَك,  ُح مْن ذلَك, ال�شّ الّثعلُب: يا اأبا الحارِث, الأمُر اأو�شَ
والّظبَي ِلَع�شاِئَك, وتتخّلُل بالأرنِب في ما بيَن ذلَك, فقاَل الأ�شُد فِرًحا بهِذِه الِق�ْشمِة: ما 

اأَْق�شاَك! َمْن عّلمَك هِذِه الِق�ْشمَة؟ قاَل الّثعلُب: كانْت لي في الّذئِب ِعبرٌة.

ابن الجوزّي, الأذكياء - بت�شّرف

التّعبيُر
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1- عالَم اّتفَق كلٌّ مَن: الأ�شِد, والّذئِب, والّثعلِب؟
يُد اّلذي �شاَدُه الّثالثُة؟ 2- ما ال�شّ

يَد؟ َم الّذئُب ال�شّ 3- كيَف َق�شَ
4- ماذا فعَل الأ�شُد بالّذئِب؟

يِد؟ 5- ِبَم حَكَم الّثعلُب في ِق�شَمِتِه لل�شّ
6- ِلَم حَكَم الّثعلُب ذلَك الُحْكَم؟

7- م�شتفيًدا مْن اإجاباِت الأ�شئلِة ال�ّشابقِة, لّخ�ِس الّطرفَة في حدوِد �شّتيَن كلمًة.

ُد ِمن اأّنني: ا للّطرَفِة اأَتاأَكَّ بعَد كتابتي تلخي�شً
1- و�شعُت ُعنواًنا منا�شًبا للّتلخي�ِس.

2- حافظُت على الأفكار الّرئي�شِة للّن�سِّ واأبرز اأحداِثِه.
3- ابتعدُت عِن الَح�ْشِو والّتفا�شيِل الّزائدِة.

. 4- ا�شتعنُت في الّتلخي�ِس بكلماٍت مْن مخزوني اللُّغويِّ
5- حافظُت على ت�شل�شِل الأفكاِر وترابِطها.

6- ا�شتعملُت عالماِت الّترقيِم المنا�شبَة.
7- راعيُت في تلخي�شي القواعَد الّنْحوّيَة والإمالئّيَة.

8- راجعُت تلخي�شي بعَد الكتابِة.
9- كتبُت بخطٍّ وا�شٍح وجميٍل.

تقويٌم ذاتيٌّ
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َة )َحاّلق  �ْس ق�شّ نيا( لإبراهيم عبد القادر المازنّي, ولخِّ ندوُق الدُّ ُعْد اإلى كتاِب )�شُ
َت على ُزمالِئَك. القريِة(, ثمَّ اقراأْ ما لّخ�شْ

مْن حكاياِت اأَ�ْسَعَب

النّ�شاُط

لياأُكَل  اأَ�ْشَعُب  فا�شَتاأَذَنُهْم  م�شِويًّا,  �َشَمًكا  ياأكلوَن  يوٍم  ذاَت  قوٌم  جل�َس 
اأَْبِعدوا  اأف�شَل الّطعامِ,  اأْن يختاَر  اأ�شعَب  اإنَّ مْن عادِة  َمَعهْم, فقاَل اأحُدُهْم: 
غاَرها, ففعلوا, واأُِذَن لُه, وبداأَ ياأكُل  كباَر ال�ّشمِك في ناحيٍة لياأُكَل َمَعنا �شِ
َمَعهْم, ف�شاألوُه: ما راأُيَك في الأ�شماِك؟ قاَل: واهلِل, اإنَّ لي عنَدها ثاأًرا قديًما؛ 
لأنَّ اأبي ماَت في البحِر واأكَلْتُه الأ�شماُك, فقالوا له: ُخْذ ِبَثاأِر اأبيَك. وبعَد اأْن 
تناوَل �َشَمكًة �شغيرًة و�شَعها عنَد اأُُذِنِه َوَعيُنُه على الأ�شماِك الكبيرِة, وقاَل: 
ْر موَت اأبي ولْم  اأََتْدروَن ما قالْت ِلَي هذِه ال�ّشَمكُة؟ لقْد قالْت اإّنها لْم َتح�شُ
ُتْدِرْكُه, ثمَّ قالْت لي: عليَك ِبِتلَك الأ�شماِك الكبيرِة؛ َفِهَي اّلتي اأَْدرَكْت اأباَك 

واأكَلْتُه.
اأكرم مطر, نوادر اأ�شعب - بت�شّرف

قرأُت لَك










	Arabic Cover C7P1 SFS
	Arabic C7P1 SFS

